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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 
konaného dne 24. 2. 2014 od 16 hodin. 

 
Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla,  J. Křivanec, E. Křivancová, V. Končelík, I. Machovcová, P. Šeda 
 
Omluveni : ------------- 
 

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu  

Zasedání ZO bylo zahájeno v 16.05 hod. Starostka obce konstatovala, že je přítomno všech 7 členů zasedání 
zastupitelstva obce, 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 pozváni všichni členové zastupitelstva prostřednictvím elektronické pošty, 
přičemž pozvánka obsahovala návrh programu. Dále předsedající informovala, že zápis ze 40. zasedání ZO byl 
ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední desce ve stanovených lhůtách. Jako ověřovatelé zápisu z 41. zasedání 
ZO byli navrženi Miroslav Cihla a Ivana Machovcová.  Starostka navrhla zařadit na program ZO řešení prodejny 
potravin v obci. Jiné návrhy na zařazení do programu nebyly vzneseny.  
 
Navržený program: 

1. Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu 
2. SDH – neinvestiční příspěvek 
3. Žádosti o příspěvek   
4. Kontrola VZP,ČIŽP 
5. Rozpočtové opatření 
6. Dárkové balíčky  a poukázky pro seniory 
7. Prodejna potravin 
8.  Informace, různé 
9. Diskuze 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání 
I. schvaluje program 41. zasedání dle předloženého návrhu 
II. volí ověřovateli zápisu 41. zasedání Miroslava Cihlu a Ivanu Machovcovou 
 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 1/2014 bylo schváleno 
 
 
 

2. SDH – neinvestiční příspěvek 
 SDH Tchořovice požádalo o proplacení  5352,- Kč - vstupné pro mladé hasiče do Aquaparku v Praze. V rozpočtu 
obce na rok 2014 byla na tuto akci schválena částka 5000,- Kč. Starostka navrhuje poskytnout SDH Tchořovice 
neinvestiční příspěvek ve výši celého vstupného tj. 5352,- Kč. Změna položky se promítne do rozpočtového 
opatření č.1/2014.   
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s poskytnutím neinvestičního příspěvku ve výši 5.352,- 
Kč SDH Tchořovice na úhradu vstupného 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 2/2014 bylo schváleno 
 
 
 

3. Žádosti o příspěvek 
Český svaz ochránců přírody (dále jen ČSOP)MAKOV, Nová Ves 10, 397 01 Písek IČ 70952302 požádal o finanční 
příspěvek na zajišťění provozu Záchranné stanice živočichů Makov – stanice, která pro naši obec zajišťuje služby 
spojené s péčí o volně žijící živočichy. Starostka navrhla poskytnutí daru ve výši 1000,- Kč.  
 
Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Blatná, IČ 75018799, poděkoval za finanční příspěvek v roce 
2013 a zároveň požádal o finanční příspěvek na rok 2014. Starostka navrhuje poskytnutí příspěvku rovněž 
ve výši 1000,- Kč. Členové zastupitelstva souhlasí s výší obou příspěvků. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje  
I. poskytnutí daru ve výši 1 000,- Kč Českému svazu ochránců přírody MAKOV, Nová Ves 10, 397 01 Písek IČ 
70952302 na zajišťění provozu Záchranné stanice živočichů Makov 
II. poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 1 000,- Kč Svazu tělesně postižených v ČR, místní organizace 
Blatná, IČ 75018799 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 3/2014 bylo schváleno 

 
 

4. Kontrola VZP, ČIŽP 
Starostka seznámila zastupitele o výsledku kontroly plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění 
a dodržování ostatních povinností plátce pojistného provedenou Všeobecnou zdravotní pojišťovnou dne 15. 1. 
2014 . Kontrolované období 6/2003 – dosud. Byl zjištěn chybně uvedený počet zaměstnanců v roce 2010, což 
bylo následně opraveno. 
 
28. 2. 2014 bude provedena Českou inspekcí životního prostředí kontrola zaměřená na dodržování ustanovení 
právních předpisů týkajících se funkcí lesa jako složky životního prostředí na lesních pozemcích ve vlastnictví 
Obce Tchořovice. Za obec se kontroly zúčastní starostka a místostarosta, zároveň bude přítomen zástupce 
nájemce obecních lesů.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání bere na vědomí výsledek kontroly plateb pojistného 
na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného provedenou Všeobecnou 
zdravotní pojišťovnou dne 15.1.2014 . Kontrolované období 6/2003 – dosud. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 4/2014 bylo schváleno 
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5.  Rozpočtové opatření 1/2014 

Účetní obce vypracovala rozpočtové opatření č. 1/2014 (Příloha č. 4). Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky 
k předloženému rozpočtovému opatření. Dochází k posunům jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. 
Na straně příjmů došlo zejména ke zvýšení nájmů z pozemků a přijetí některých dotací.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č.1/2014 dle předloženého 
návrhu.  
 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 5/2014 bylo schváleno 

 
 

 
6. Dárkové balíčky  a poukázky pro seniory 
Starostka navrhla  na základě schváleného rozpočtu na rok 2014  seniorům navýšit hodnotu dárkového  balíčku   

ze současných 350,- Kč na  400,- Kč v 70, 75, 80 letech a poté každý rok a stejně tak poskytnout vánoční 

poukázky v hodnotě 400,- Kč od 70 let.  Ve stejné výši byly schváleny již vánoční poukazy v roce 2013. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s poskytnutím dárkových balíčků v hodnotě 400,- Kč 
seniorům v 70, 75, 80 letech a poté každý rok a vánočních poukázek v hodnotě 400,- Kč od 70 let.  
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 6/2014 bylo schváleno 
 
 
 

7. Prodejna potravin 

Starostka informovala zastupitele o problémech spojených s provozem prodejny potravin v obci 

 prodejnu využívá v současnosti 8 občanů, z toho 5 navštěvuje prodejnu pouze 1x v týdnu 

 dodavatelé nechtějí zavážet zboží v tak malém množství 

 neúměrné náklady na dodávku energií  

 někteří občané využívají pojízdné prodejny v Hradišti 

 současný nájemce chce ukončit prodej potravin a vyslovil zájem využít prostory pro účely bazaru 
 
Zastupitelé  se k těmto skutečnostem jednotlivě vyjádřili. V diskuzi došlo ke shodě na tom, že pojízdná prodejna 
měla kladné ohlasy v minulosti, přičemž někteří občané ji i nadále využívájí v okolních obcích. Rovněž víceméně 
došlo ke shodě na tom, že je potřeba hledat případné jiné využití prostor stávající prodejny potravin, neboť 
v případě nevyužití budovy ponese náklady obec. Zastupitelé se též shodli na tom, že v případě jiného využití 
musí dojít k úpravám smlouvy jak nebytových tak bytových prostor, které bude spočívat zejména ve zvýšení 
nájemného. Naopak úplná shoda nepanovala v tom ohledu, zda bazar je nejvhodnější využití.  
 
Na základě vzniklé situace a připomínek zastupitelů navrhla starostka odsouhlasit zajíždění pojízdné prodejny 
p. Houdka do obce a stávajícímu nájemci prodejny p. Hauserovi povolit otevření bazaru v prostorách současné 
prodejny potravin. Současně s tím navrhuje uzavření dodatku k nájemním smlouvám na byt a nebytový prostor 
v č.p. 96 v k.ú Tchořovice týkající se zvýšení nájmu a omezení délky nájmu. Nájemní smlouva bude dodatkem 
změněna z doby neurčité na dobu určitou do 31.12.2014.  
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

 souhlasí se zajištěním prodeje v obci formou pojízdné prodejny p. Houdka 

 pověřuje starostku uzavřením dodatků k nájemní smlouvě na byt a nebytový prostor v č.p. 96 v k.ú 
Tchořovice s panem Hauserem na dobu určitou do 31.12.2014 a současným navýšením nájemného 

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 7/2014 bylo schváleno 
 
 
 

8. Informace, různé 

obecní byt č. 5  – v rámci 1. kola se nepřihlásil zájemce, zálohy na elektřinu a plyn bude zatím platit obec. 
V rámci následujícího období bude nadále hledán vhodný zájemce (i mimo příjmově vymezené skupiny), 
případně dojde k využití realitní kanceláře. 
 
Tříkrálová sbírka – Oblastní charita Strakonice poděkovala za vybraný příspěvek ve výši 6 752,- Kč na území naší 
obce. 
 
oprava buňky u OÚ – vyměněna poničená podlaha, nainstalována police, bude využívána jako sklad  
 
probíhá oprava OÚ – Již na konci roku byla zahájena rekonstrukce místností obecního úřadu. Po výměně oken 
a dvěří byly zahájeny zednické práce v místnosti bývalé knihovny a současně nové rozvody elektřiny. 
Po provedení výmalby bude do této části přesunuta kancelář obecního úřadu a vznikne zde i archiv, který dosud 
nebyl řešen. Ze současné kanceláře vznikne po provedení nejnutnějších oprav místnost, která bude využívána 
mladými hasiči, jako zasedací místnost a budou zde probíhat např. volby ale i další akce.  
 
termín velkoobjemového odpadu – duben 2014, přesný termín bude upřesněn, zodpovídá Pavel Šeda 
 
Žádost o připojení se k akci - Spolek Lungta, Praha – žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro 
Tibet“. Vyžaduje zakoupení tibetské vlajky. Zastupitelstvo se shodlo, že se k akci nepřipojí. 
 
mobilní telefony - změna smlouvy na volání z mobilních telefonů. Z důvodu výhodnějších cenových podmínek 
přechod od stávající společnosti Telefónica O2 k Bonerix. Telefónica O2 nabídla sice výhodnější tarif než 
v současnosti, nicméně podmínky Bonerixu byly ještě výhodnější. V současnosti využívá mobilní telefon 
starostka, telefon místostarosty (příchozí hovory) jsou  i nadále přesměrovány, k odchozím hovorům číslo není 
používáno, čemuž bude ještě více tarif přizpůsoben. Ostatní členové ZO využívají vlastní mobilní telefony 
beznáhrady. 
 
Valná hromada SOB – Předsedkyně SOB V. Tomanová a J. Křivanec připravili návrh změny Stanov Svazku, 
zastupitelé je dostanou k případným připomínkám. Konečný návrh budou schvalovat zastupitelstva všech 
členských obcí Svazku.  
 
Obecní schůze – termín konání bude sobota 15.3.2014 od 18.00 hod v Hospodě Na Kopečku. Informování 
občanů zajistí starostka. 
 
„jarní“ úklid obce – všichni členové zastupitelstva připraví do příštího zasedání ZO seznam návrhů k opravám 
či údržbě v rámci jednotlivě svěřených lokalit. 
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Česká pošta – Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982207-0379/2014 (Příloha č. 5). 
Obecní úřad bude proplácet cenu za poštovní služby na základě vystavených faktur dle odeslané pošty a to 
jednou měsíčně. Bude tak prakticky ustoupeno od proplácení poštovného přes pokladu obce. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí  s uzavřením Dohody o bezhotovostní úhradě cen 
poštovních služeb č. 982207-0379/2014 s Českou poštou, s.p., IČ 47114983 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 8/2014 bylo schváleno 
 
 

 
 
9. Diskuze 

 
 

Zasedání bylo ukončeno v 17:45 hod. 

 

Starostka:  Mgr. Eva Křivancová 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Miroslav Cihla 

 

   Ivana Machovcová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno:  4. 3. 2014 
Sejmuto:  19. 3. 2014   
Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu. 


