Obec Tchořovice
Zastupitelstvo Obce Tchořovice
Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice,
konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.
Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová, I. Machovcová, P. Šeda
Omluveni : V. Končelík

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu
Zasedání ZO bylo zahájeno v 16 hod. Starostka obce v úvodu zasedání poděkovala zastupitelům za celoroční práci.
Konstatovala, že je přítomno 6 členů ZO – z dnešního zasedání je omluven Vlastimil Končelík, zasedání je tedy
usnášení schopné (Prezenční listina – příloha č. 1). Informovala, že pozvánka na toto zasedání byla zveřejněna
v zákonné lhůtě 7 dnů na úřední desce (Pozvánka – příloha č. 2), zároveň na dnešní zasedání byli pozvání všichni
členové zastupitelstva prostřednictvím elektronické pošty. Dále předsedající informovala, že zápis z 39. zasedání
ZO byl ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední desce ve stanovených lhůtách. Jako ověřovatelé zápisu
z 40. zasedání ZO byli navrženi Michael Bolina a Jan Křivanec. Návrhy na změnu programu nebyly vzneseny.
Navržený program:













Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu
Rozpočet 2014
Rozpočtové opatření
Inventarizační a likvidační komise
Dotace POV 2014
Příspěvek obce Svazku obcí Blatenska - upgrade programu MISYS
Odměny 2014
Letiště – pronájem 2014
Garáž č. 2 – pronájem
Pronájem obecního bytu v č.p. 77
Informace, různé
Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I. schvaluje program 40. zasedání dle návrhu
II. volí ověřovateli zápisu Michaela Bolinu a Jana Křivance
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 56/2013 bylo schváleno

2. Rozpočet 2014
Návrh rozpočtu na rok 2014 byl vyvěšen na úřední i elektronické desce ve stanovené lhůtě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje, dle předloženého návrhu (Příloha č. 3), rozpočet na rok
2014 jako přebytkový s plánovanými příjmy 3 208 500 Kč a výdaji 2 503 500 Kč přebytek hospodaření ve výši
705.000,- Kč bude využit na splátku dlouhodobých úvěrů (třída financování)
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č.57 /2013 bylo schváleno
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3. Rozpočtové opatření
Zastupitelé se seznámili s rozpočtovým opatřením č. 8/2013 a 9/2013 (příloha č.4), které připravila účetní obce.
K rozpočtovým opatřením nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2013 a 9/2013
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č.58 /2013 bylo schváleno

4. Inventarizační a likvidační komise
Starostka navrhla z důvodu inventarizace inventarizační komisi ve složení Vlastimil Končelík–předseda, Miroslav
Cihla a Pavel Šeda – členové. Zároveň navrhla likvidační komisi ve stejném složení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje
 inventarizační komisi ve složení - Vlastimil Končelík – předseda, Miroslav Cihla a Pavel Šeda – členové
 likvidační komisi ve složení - Vlastimil Končelík – předseda, Miroslav Cihla a Pavel Šeda – členové
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 59/2013 bylo schváleno

5. Dotace POV 2014
Starostka informovala o podaných žádostech z Programu obnovy venkova (dále jen POV) Jihočeského kraje
pro rok 2014
 Úroky z úvěru 8 bytových jednotek
 Úroky z půjčky na výstavbu vodojemu a vodovodních řádů
 Pořízení techniky na udržování obecní zeleně
 Vybavení na pořádání kulturních a společenských akcí v obci Tchořovice
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice bere na vědomí podání žádostí z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
pro rok 2014
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 60/2013 bylo schváleno

6. Příspěvek obce Svazku obcí Blatenska - upgrade programu MISYS
Obec využívá program MISYS, který je každoročně aktualizován. Na základě propočtů nákladů na společný projekt
SOB z finanční dotace Jihočeského kraje POV pro rok 2013 připadá na Obec Tchořovice vlastní podíl celkem
1.960,20 Kč - vlastní podíl je 30 % (upgrade programu MISYS).
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí se zasláním neinvestičního příspěvku ve výši 1 960,20 Kč
na účet Svazku obcí Blatenska (dále je SOB)- vlastní podíl společného projektu SOB z finanční dotace Jihočeského
kraje POV pro rok 2013 (upgrade programu MISYS)
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 61/2013 bylo schváleno

7. Odměny 2014
Na základě doporučení Ministerstva vnitra bylo na program zasedání zařazeno projednání odměn členů
zastupitelstva po 1.1.2014 v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 37/2003 Sb. V roce 2010 došlo ke snížení
odměny starostky především z důvodu finančních problémů obecního rozpočtu. Odměny místostarosty
a ostatních členů zastupitelstva byly tehdy navýšeny. Vzhledem ke stabilizaci financí obce a s ohledem právě na
doporučení Ministerstva (neúměrný rozdíl mezi odměnou uvolněného a neuvolněného starosty při shodných
povinnostech) se s účinností od 1.1.2014 vrátí výše odměny starosty obce na maximální výši, tzn. jako tomu bylo
v roce 2010.
V rámci odměn byla rovněž diskutována výše odměn z dohod o provedení práce (brigádnická činnost pro obec,
odměna účetní obce). V současnosti zůstane výše brigádnické odměny na 80,- Kč, což je ve srovnání s odměnami
v okolních obcích nadprůměrné ohodnocení. Pro odborné činnosti je sazba stanovena individuálně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
 s účinností od 1.1.2014 ruší usnesení ZO č. 29/2010 ze dne 12.11.2010
 stanovuje s účinností od 1.1.2014 měsíční odměny neuvolněným členům ZO takto:
a) starostce obce měsíční odměnu v maximální výši vypočtenou dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
b) místostarostovi obce měsíční odměnu ve výši 5.000,- Kč
c) členům ZO v maximální výši vypočtenou dle nař. vl. č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů
d) členům ZO, kteří jsou členy jednoho nebo více výborů či komisí odměnu ve výši 360,- Kč
e) členům ZO, kteří jsou předsedy výborů odměnu ve výši 200,- Kč
f) odměny dle písm. c), d), e) se sčítají
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 62/2013 bylo schváleno

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí výši odměn s účinností od 1.1.2014 takto:
a) brigádnická činnost pro obec – odměna ve výši 80,- Kč/hod
b) DPP účetní obce – 7.000,- Kč měsíčně
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 63/2013 bylo schváleno
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8. Letiště pronájem - 2014
Libor Houšť požádal o pronájem letištní plochy za účelem uspořádání Tuningového srazu v termínu 6. - 7. 6. 2014.
Příprava na akci by probíhala 5.6. a úklid 8.6.2014. Všichni přítomní zastupitelé se k akci vyjádřili a vyslovili souhlas
s konáním akce za předpokladu, že výše nájemného bude 40.000,- Kč a úklid bude proveden nejpozději do 10 h
v neděli 8.6. Akce, která se na letišti již několikrát konala, je náročná na výši hluku, přičemž toto zatížení je
kompenzováno výší nájemného.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s pronájmem plochy bývalého letiště parc. č. 2161 Liboru
Houšťovi od 5.6. - 8.6.2014 za účelem konání Tuningového srazu v termínu 6.6 - 7. 6. 2014 za předpokladu
uhrazení nájemného ve výši 40.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 64/2013 bylo schváleno

9. Garáž č. 2 – pronájem
Záměr pronájmu obecní garáže č. 2 parc. č. 80/3 byl zveřejněn na úřední i elektronické desce ve stanovených
lhůtách. O pronájem garáže požádal J. Čefelín.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí se záměrem pronajmout obecní garáž č. 2 na parc. č. 80/3
Jaroslavu Čefelínovi č.p. 50 na dobu určitou do 31.3.2014.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 65/2013 bylo schváleno

10. Pronájem obecního bytu v č.p. 77
Od 1. 2. 2014 bude volný obecní byt č. 5 v č. p. 77. Jedná se o byt pro příjmově vymezené osoby, jehož pronájem
se řídí Směrnicí. Zájemci o byt mohou podat žádost a předložit potřebné doklady do 25. ledna 2014. Potřebné
tiskopisy nutné při podání žádosti je možné získat na OÚ Tchořovice po telefonické domluvě. Žádosti podané
po 25.1.2014 nebudou zařazeny do výběru. Výběr nového nájemce provede zastupitelstvo obce na svém příštím
zasedání.

11. Informace, různé




proveden ořez stromů – hřbitovní cesta (směr Kocelovice)
provedeny opravy veřejného osvětlení, nové světlo „u Boušů“
opraveny některé překopy a zpevněn terén okolo stolu na stolní tenis u obecního úřadu

12. Diskuze


termíny výběru místních poplatků – budou zveřejněny na elektronické a úřední desce

Zasedání bylo ukončeno v 17:30 hod.

Starostka:

Mgr. Eva Křivancová
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Ověřovatelé zápisu:

Michael Bolina

Jan Křivanec

Vyvěšeno: 6. 1. 2014
Sejmuto: 21.1.2014
Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.

5

