Obec Tchořovice
Zastupitelstvo Obce Tchořovice
Zápis z 37. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice,
konaného dne 30.8.2013 od 19 hodin.
Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda
Omluveni : V. Končelík

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu
Zasedání ZO bylo zahájeno v 19.05 hod starostkou Obce Tchořovice Mgr. Evou Křivancovou, která přivítala
přítomné členy ZO. Starostka obce konstatovala, že je přítomno 6 členů ZO – z dnešního zasedání je omluven V.
Končelík z důvodu pobytu v zahraničí, zasedání je tedy usnášení schopné (Prezenční listina – příloha č. 1).
Starostka rovněž informovala, že pozvánka na toto zasedání byla zveřejněna v zákonné lhůtě 7 dnů na úřední
desce (Pozvánka – příloha č. 2) a stejně tak byla zaslána elektronicky členům ZO. Dle sdělení starostky byl zápis z
36. zasedání ZO byl ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední desce ve stanovených lhůtách. Jako ověřovatelé
zápisu z 37. zasedání ZO byli navrženi M. Cihla a J. Křivanec. K navrženému programu nebyly vyjádřeny
připomínky, a tedy je navrhován beze změn.
Navržený program:
1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Rozpočtové opatření č. 5/2013
3. SMS Info Kanál
4. Projekt tůní v PP Smyslov
5. Řešení úpravy pozemku - Braun
6. Žádost SDH o půjčku a příspěvek
9. Informace starosty, různé
7. Diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I. schvaluje program 37. zasedání v upraveném znění
II. volí ověřovateli zápisu Miroslava Cihlu a Jana Křivance
Výsledek hlasování: 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 36/2013 bylo schváleno

2. Rozpočtové opatření č. 5/2013
Účetní obce připravila k posouzení Zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 5/2013, ve kterém byly zohledněny
nutné změny v rozpočtu a některé předem diskutované návrhy úprav. Návrh opatření byl bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2013 dle předloženého návrhu
(Příloha č. 3)
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 37/2013 bylo schváleno
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3. SMS Info Kanál
Jan Křivanec sdělil Zastupitelstvu návrh projektu jak rozšířit možnosti informovat občany o informace
prostřednictvím sms zpráv a rovněž o dosavadním průběhu jednání v této věci. Této služby využívá již řada měst a
obcí jako velmi efektivní nástroj vzhledem k možnosti cíleně zasílat informace jak všem občanům, tak určitým
skupinám osob dle aktuální potřeby. Běžně by tak bylo možno předávat například informace o přerušení dodávek
elektřiny nebo vody, sdělení o akcích v obci a samozřejmě by služba našla využití i v případě krizových situací. I
s ohledem na skutečnost, že v některých částech obce není k dispozici obecní rozhlas je možno tímto způsobem
ho do jisté míry nahradit.
ZO se v diskuzi shodlo na přínosu možnosti zasílat sms zprávy a informovat tak občany o dění v obci, jakož i o
důležitých událostech nebo krizových situací. ZO bylo rovněž informováno o finančních nákladech (zřizovací
poplatek 1800,- Kč, paušál 200 Kč měsíčně). Ve srovnání s jinými prostředky komunikace s občany je to jedna
z nejlevnějších možností.
Do systému budou zařazena telefonní čísla na základě registrace, která je možná osobně na obecním úřadě,
prostřednictvím registrační sms zprávy a rovněž přes webové stránky obce. V průběhu září dojde ke spuštění
systému a rovněž bude poskytnuta informace občanům. Na webové stránky obce bude přidán odkaz na tuto
službu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I. Souhlasí se spuštěním systému zasílání SMS zpráv občanům
II. Souhlasí s uzavřením smlouvy se společností Konzulta Brno, a.s. dle předloženého návrhu a pověřuje
místostarostu obce k jejímu uzavření
III. Ukládá J. Křivancovi přípravit spuštění systému a informovat občany o této možnosti
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 38/2013 bylo schváleno

4. Projekt tůní v PP Smyslov
Krajský úřad Jihočeského kraje jako investor „Projektu tůní v PP Smyslov 3. etapa“ požádal o vyjádření se k dané
akci z hlediska zájmů Obce Tchořovice. Na daném projektu se Obec Tchořovice nikterak nepodílí – dotčené
pozemky jsou v k.ú. Pole. V rámci akce bude však využito místních komunikací na území obce. S tímto postupem
nemá Obec Tchořovice žádný problém.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I. bere na vědomí „Projekt tůní v PP Smyslov 3. etapa“
II. pověřuje starostku obce k vyjádření kladného stanoviska
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 39/2013 bylo schváleno

5. Řešení úpravy pozemku - Braun
Obec Tchořovice vyjádřila souhlas s úpravou vjezdu u nemovitosti p. Václava Brauna, přičemž pozemek je ve
vlastnictví obce. Předem odsouhlasená úprava se však v konečném důsledku příčí tomu, co bylo schváleno a navíc
byl zpevněn nejenom vjezd, ale i přilehlá plocha. Vzhledem k poměrně rozsáhlým terénním úpravám není zřejmé,
zda toto nebude do budoucna činit problémy na sousedních pozemcích. ZO se v rámci diskuze shodlo na tom, že
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celá záležitost bude konzultována jak s p. Braunem tak i majiteli dotčených pozemků. Ze strany obce bude rovněž
akcentována skutečnost, že došlo k podstatnému poručení dohody. Z tohoto důvodu bude nutno vyzvat p. Brauna
k úpravě na předmětném pozemku a v případě, že nedojde k dohodě, bude nutno podniknout další kroky a to
včetně využití možností vedoucí k odstranění nežádoucího stavu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I. ukládá starostce obce, případně místostarostovi, vést jednání za účelem vyřešení situace v souvislosti
s úpravou vjezdu p. Václavem Braunem.
II. ukládá starostce obce informovat ZO o výsledcích jednání
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 40/2013 bylo schváleno

6. Žádost SDH Tchořovice o půjčku a příspěvek
SDH Tchořovice požádalo prostřednictvím P. Šedy o půjčku ve výši 126.000,- Kč za účelem financování nákupu
nové hasičské stříkačky. Na celou akci je schválená dotace od Státního zemědělského a intervenčního fondu,
avšak dotaci je možné obdržet až po samotném nákupu stříkačky. Obec Tchořovice poskytne zároveň dar SDH ve
výši 24.000,- Kč představující podíl, kterým se musí na akci podílet. SDH rovněž předložilo návrh smlouvy o půjčce
a darování. V rámci diskuze bylo navrženo doplnit do smlouvy ručení za závazek (pro případ nevrácení půjčky) a to
formou uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. V případě nevrácení půjčky dojde k převodu vlastnictví
stříkačky. Půjčka bude splatná do 30.4.2014.
Člen ZO P. Šeda vyloučen z hlasování z důvodu střetu zájmů
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I. schvaluje uzavření Smlouvy o půjčce a darování a Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s SDH Tchořovice
dle předloženého návrhu
II. ukládá místostarostovi obce uzavřít Smlouvu o půjčce a darování a Smlouvu o smlouvě budoucí kupní
s SDH Tchořovice
Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 41/2013 bylo schváleno

7. Informace starostky, různé
a) Rekonstrukce sociálního zařízení v pohostinství – v rámci rekonstrukce sociálního zařízení muži v pohostinství
dojde k úpravě rozpočtu vzhledem k jinému řešení splachování toalet. Rozpočet bude navýšen, přičemž zvýšení
bude v řádu několika tisíc korun.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice
I. souhlasí s provedením víceprací v rámci rekonstrukce sociálního zařízení muži v pohostinství
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 42/2013 bylo schváleno

c) Přísedící Okresního soudu ve Strakonicích
- možnost navrhnout přísedící k Okresnímu soudu ve Strakonicích, případné návrhy do příštího zasedání ZO.
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d) Žádost o podporu neziskového projektu
- Asociace nositelů legionářských tradit požádala o podporu neziskového projektu – časopisu Historický
kaleidoskop - zamítnuto

Zasedání bylo ukončeno v 20.30 hod

starostka:

Mgr. Eva Křivancová

ověřovatelé zápisu:

M. Cihla

J. Křivanec

Vyvěšeno: 6.9.2013
Sejmuto: 22.9.2013
Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.
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