Obec Tchořovice
Zastupitelstvo Obce Tchořovice
Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice,
konaného dne 1. 10. 2013 od 19.00 hodin.
Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda
Omluveni : E. Křivancová

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu
Zasedání ZO bylo zahájeno v 19.05 hod místostarostou obce. Místostarosta konstatoval, že je přítomno 6 členů
ZO – z dnešního zasedání je omluvena starostka obce, zasedání je tedy usnášení schopné (Prezenční listina –
příloha č. 1). Informoval, že pozvánka na toto zasedání byla zveřejněna v zákonné lhůtě 7 dnů na úřední desce
(Pozvánka – příloha č. 2). Dále předsedající informoval, že zápis z 37. zasedání ZO byl ověřen bez námitek a
vyvěšen na úřední desce ve stanovených lhůtách. Jako ověřovatelé zápisu z 39. zasedání ZO byli navrženi V.
Končelík a P. Šeda.
Navržený program změn:
1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Návrh na uzavření smlouvy s Městem Blatná (mateřské školy)
3. Smlouva na užívání softwaru (KEO, účetnictví)
4. Žádost o povolení výjimky, souhlas se stavbou - Hlínová
5. Návrh smlouvy na dotace z POV s Jihočeským krajem
6. Informace místostarosty, různé
7. Diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I. schvaluje program 38. zasedání
II. volí ověřovateli zápisu Vlastimila Končelíka a Pavla Šedu
Výsledek hlasování: 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 43/2013 bylo schváleno

2. Návrh na uzavření smlouvy s Městem Blatná (mateřské školy)
Starosta Města Blatná Mgr. Bohuslav Navrátil zaslal Obci Tchořovice dopis, ve kterém vyzval Obec
Tchořovice k podpisu smluv uvedených v příloze (dopis nehovoří o „návrhu smlouvy“ ale výhradně
stanovuje „vrátit podepsané smlouvy“ (Příloha č. 3). Tento dopis a smlouvy v příloze byly zaslány dalším
obcím, ve kterých mají trvalé bydliště děti, které MŠ v Blatné navštěvují. Předmětné smlouvy se mají
týkat zajištění předškolního vzdělávání dítěte (poslední rok před zahájením povinné školní docházky) v
mateřských školách v Blatné. Obsah smlouvy je však v hrubém rozporu s tím, čeho by se daná smlouva
měla týkat. Smlouva odkazuje na ustanovení školského zákona, který však nikde nestanovuje povinnost
obce hradit náklady. S účinností od 1.1.2013 došlo ke změně legislativy a obce nezřizující MŠ tak již
nehradí náklady na provoz MŠ, ale obce zřizující MŠ dostávají potřebné prostředky přímo ze státního
rozpočtu. Zároveň smlouva zakotvuje povinnost hradit příspěvek za jednoho žáka ve výši 1200,- Kč,
ovšem nikoliv jen za předškoláky, ale za všechny žáky bez rozdílu. Zároveň z žádného předloženého
návrhu není zřejmé, na co by poskytnutý příspěvek měl sloužit, když provoz MŠ je Městu hrazen
prostřednictvím vyššího příjmu v rámci rozpočtového určení daní. Stejně tak nebylo zástupci Města
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Blatná sděleno podle čeho byla stanovena výše příspěvku právě 1 200,- Kč. Návrh smlouvy rovněž
obsahuje ustanovení o nemožnosti smlouvy ji vypovědět.
Zvláštní kapitolou celé záležitosti je chování jak představitelů Města Blatná tak pracovníků Městského
úřadu Blatná, odboru školství. Návrh smlouvy byl totiž schválen Radou Města již v dubnu letošního roku,
přičemž problematika MŠ byla diskutována na Valné hromadě Svazku obcí Blatenska v květnu. Na VH
bylo vzhledem k tomu, že kapacita MŠ je omezena, řešena možnost rozšíření kapacit. Přítomný starosta
Města Blatná o již schválené smlouvě prokazatelně věděl, ovšem nikoho z přítomných starostů o ní
neinformoval. Prvním okamžikem, kdy se o ni dotčené obce dozvěděly, bylo až samotné předložení
smluv v průběhu letních prázdnin bez patřičného vysvětlení smyslu a účelu existence podobné smlouvy.
Pokud jde o pracovníky MěÚ Blatná, tak prokazatelně došlo ke zkreslování skutečností a uvádění lživých
informací. Jedná se zejména o tvrzení, že většina obcí již má smlouvu uzavřena nebo zmínka o jakési
„tiché dohodě“ a přijímání žáků z některých obcí. K dnešnímu dni dle dostupných informací uzavřela
smlouvu Obec Hajany, Obec Buzice a Obec Uzenice. Naopak k uzavření nedošlo minimálně v případě
Obce Bezdědovice, Obce Chlum, Obce Kadov, Obce Myštice. Vzhledem k počtu obyvatel v úvahu
připadajících obcí, je již z těchto údajů zcela jasné, že se o většinu jednat nemůže, přinejmenším dle
počtu obyvatel v obcích.
Obec Tchořovice má k dispozici stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje, které v závěru vylučuje
možnost uzavření Smlouvy dle školského zákona, neboť není možné hradit finanční prostředky Městu
Blatná duplicitně jak v rámci RUD tak prostřednictvím příspěvku obcí.
Zastupitelstvo se v diskuzi jednomyslně shodlo, že nepřistoupí na diktát ze strany Města Blatná a
zároveň považuje za znepokojující způsob jednání Města Blatná respektive i pracovníků Městského
úřadu Blatná. Dle názoru ZO bylo jednoznačně využito situace, kdy je obecně nedostatek míst
v mateřských školách a Město Blatná se chce obohatit na úkor obcí, se kterými spolupracuje.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání nesouhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění předškolního vzdělávání
s Městem Blatná dle předloženého návrhu
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 44/2013 bylo schváleno

3. Smlouva na užívání softwaru (KEO, účetnictví)
Zastupitelstvu byla předložena k posouzení smlouva o poskytnutí práv k užívání sofwaru s Alis spol. s r.o.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí práv k užívání software
dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 45/2013 bylo schváleno

4. Žádost o povolení vyjímky, souhlas se stavbou - Hlínová
Paní Mgr. Naďa Hlínová, bytem v Blatné požádala o povolení výjimky z vyhlášky č. 502/2006 Sb., v souvislosti se
stavebními úpravami rodinného domu – přístavba. Stavba bude na hranici pozemku, přičemž sousední pozemek
je ve vlastnictví Obce Tchořovice.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s udělením výjimky o umístění stavby na hranici pozemku
dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 46/2013 bylo schváleno

5. Návrh smlouvy na dotace z POV s Jihočeským krajem
Ze strany Jihočeského kraje byly zaslány návrhy smluv o poskytnutí účelové dotace v rámci Programy obnovy
venkova Jihočeského kraje v roce 2013. Na základě těchto smluv obdrží Obec Tchořovice dotace na následující
akce a v těchto výších:
 úroky z půjčky na vybudování vodojemu a vodovodních řadů ve výši 68.000,- Kč
 Obnova obecního domu ve Tchořovicích (sociální zařízení muži, výměna dveří v pohostinství) ve výši
150.000,- Kč
 úroky z úvěru 8 bytových jednotek ve výši 12.000,- Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I. souhlasí s uzavření smluv o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje v roce 2013 (č.j. SD/OREG/481/2013, č.j. SD/OREG/480/2013 a č.j. SD/OREG/479/2013) dle
předloženého návrhu
II. pověřuje starostku obce uzavřením smluv specifikovaných v bodě I.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 47/2013 bylo schváleno

6. Rozpočtové opatření
Zastupitelé se seznámili s rozpočtovým opatřením č. 6/2013, které připravila účetní obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 6/2013 dle předloženého
návrhu (Příloha č. 5 )
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 48/2013 bylo schváleno

7. Informace místostarosty, různé
a) Protihlukové opatření silnice I/20 Tchořovice – projekční sdružení DELTA z Lišova bude v obci zpracovávat pro
Ředitelství silnic a dálnic Č. Budějovice projekt protihlukových opatření silnice I/20. Opatření budou spočívat ve
výměně oken v obytných objektech nadměrně zasažených hlukem. Občané, kterých se tento projekt týká, budou
výše zmíněnou firmou kontaktováni. Výměna oken se dotkne také domu ve vlastnictví obce č.p. 96.
b) Zničený zámek u kontejneru – místostarosta informoval o zničení zámku od kontejneru u obecního skladu,
nebyla zjištěna žádná odcizená věc, místostarosta vyměnil zámek

3

c) SMS InfoKanál - v průběhu září došlo ke zprovoznění systému informování občanů prostřednictvím sms zpráv.
Do systému je zatím registrováno cca 50 tel. čísel. Zastupitelstvo se v diskuzi shodlo, že v následujícím období
bude tento způsob informování preferován. Naopak bude ustoupeno od roznášení lístečků do poštovních
schránek.

8. Diskuze
V diskuzi bylo vzneseno několik témat:
- Stav budov v okolí tchořovické tvrze – budovy jsou ve špatném technickém stavu a v řadě případů ohrožují
bezpečnost občanů a případně mohou poškodit i další majetek - bude podán podnět stavebnímu odboru
MěÚ Blatná
- Kniha Dějiny osady Lnářské – občané obdrželi do poštovních schránek nabídku na koupi této knihy. Bude
zjištěn zájem mezi občany a případně provedena hromadná objednávka
- Veřejné osvětlení od hospody směrem k návsi – z důvodu chybějícího osvětlení v této části bude hledáno
nejvhodnější řešení. V první řadě bude vznesen dotaz na majitele sousední nemovitosti za účelem
umístění osvětlení.

Zasedání bylo ukončeno v 20.15 hod

Místostarosta:

Michael Bolina

Ověřovatelé zápisu: P. Šeda

V. Končelík
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