Obec Tchořovice
Zastupitelstvo Obce Tchořovice
Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice,
konaného dne 31.3.2014 od 17 hodin.
Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, J. Křivanec, E. Křivancová, I. Machovcová, P. Šeda
Omluveni : --------

1. Úvod, volba ověřovatelů a schválení programu
Zasedání ZO bylo zahájeno v 17 hod. Starostka konstatovala, že je přítomno všech 7 členů ZO, zasedání
zastupitelstva obce 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 v zápise z 41. zasedání ZO došlo k pochybení (písařské chybě), když došlo
k chybnému číslování jednotlivých usnesení. Kontrolní výbor navrhuje zastupitelstvu opravu zápisu uvedením
správných čísel usnesení, když proti obsahu zápisu nebyly vzneseny námitky. Jako ověřovatelé zápisu
42. zasedání ZO byli navrženi Vlastimil Končelík a Pavel Šeda. Návrhy na změnu programu nebyly vzneseny.
Navržený program:
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I. souhlasí s opravou zápisu z 41. zasedání ZO, spočívající v uvedení správných čísel usnesení
II. schvaluje program 42. zasedání dle předloženého návrhu
III. volí ověřovateli zápisu 42. zasedání Vlastimila Končelíka a Pavla Šedu.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 9/2014 bylo schváleno

2. Pronájem bytu
Záměr pronájmu bytu č. 5 ve Tchořovicích čp. 77 byl vyhlášen dne 10.1.2014. Do stanovené doby se nepřihlásil
žádný zájemce. V průběhu března 2014 došlo k doručení dvou žádostí o pronájem bytu – pan Jiří Chlanda, bytem
Blatná a pan Kafka, bytem Čekanice.
Dle předložených dokumentů splnili oba žadatelé podmínku příjmově vymezené osoby. Žádost pana Chlandy
obsahovala všechny potřebné přílohy. Pan Kafka byl vyzván k doplnění žádosti, neboť neobsahovala potřebné
přílohy (doklady o výši příjmu za vymezené období), do zasedání ZO však tyto doklady byly předloženy.
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ZO tedy posoudilo obě žádosti, když z předložených dokumentů vyplývají tyto skutečnosti. V obou případech bude
domácnost obývat jedna osoba, ani jeden z žadatelů nemá trvalý pobyt v Obci Tchořovice, u žádného z žadatelů
není dán důvod přidělení v obecném zájmu.
Členové zastupitelstva se v diskuzi shodli, že jediným kritériem v dané situaci může být toliko datum podání
žádosti o byt. Pan Chlanda podal žádost o byt dříve než pan Kafka. Z tohoto důvodu navrhla starostka přidělit byt
panu Chlandovi.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání schvaluje přidělení bytu č. 5 ve Tchořovicích čp. 77 panu Jiřímu
Chlandovi, bytem Blatná
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č.10 /2014 bylo schváleno

3. Žádost o poskytnutí dotace JSDHO
Starostka informovala zastupitele o podání Žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Grantů
Jihočeského kraje pro rok 2014 – název programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského
kraje“. Dotace by měla sloužit k nákupu zásahových osobních ochranných pomůcek. Zároveň starostka navrhla
vyčlenit v rozpočtu obce částku 16 000,- Kč na zajištění vlastního podílu. Částka 10 000,- Kč bude přesunuta
v rámci rozpočtu § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část z položky 5139 na položku 5132 Ochranné pomůcky
a zároveň navýšena o 6 000,- Kč. Změna bude provedena rozpočtovým opatřením č. 3.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I. bere na vědomí podání Žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Grantů Jihočeského kraje
pro rok 2014 – název programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“
II.souhlasí s vyčleněním 16 000,- Kč na zajištění vlastního podílu projektu v rozpočtu obce § 5512 Požární
ochrana – dobrovolná část položka 5132 Ochranné pomůcky.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č.11 /2014 bylo schváleno

4. Kontrola ČIŽP
Místostarosta obce informoval zastupitele o průběhu kontroly ze dne 28.2.2014, kterou provedli zástupci České
inspekce životního prostředí( dále jen ČIŽP). Předmětem kontroly bylo dodržování právních předpisů a rozhodnutí
týkající se funkcí lesa jako složky životního prostředí. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky v dodržování
ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkající se funkcí lesa jako složky živ. prostředí na pozemcích ve
vlastnictví Obce Tchořovice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice bere na vědomí zprávu výsledku kontroly ze dne 28.2.2014 provedenou zástupci
ČIŽP týkající se hospodaření v lesích v majetku Obce Tchořovice.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 12/2014 bylo schváleno
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5. Rozpočtové opatření č. 2/2014, č.3/2014
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatření m č. 2/2014. Zároveň navrhla schválit návrh rozpočtového
opatření č. 3/2014. Zastupitelé neměli výhrady k žádnému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 2/2014 a č. 3/2014.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 13/2014 bylo schváleno

6. Žádost o příspěvek – Domov pro seniory v Blatné
Dne 10.3.2014 byla Obci Tchořovice doručena žádost Domova pro seniory v Blatné o finanční příspěvek na
provozní náklady této pobytové služby. Vzhledem k tomu, že v tomto domově jsou v současnosti umístěni dva
občané ze Tchořovic, kteří mají stále hlášen trvalý pobyt v Obci Tchořovice, navrhla starostka poskytnout finanční
příspěvek. Po vzájemné domluvě mezi zatupiteli byla odsouhlasena částka 3 000,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí se zasláním neinvestičního příspěvku ve výši 3 000,- Kč
Domovu pro seniory tř. T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 1( J. Křivanec)
Usnesení č. 14/2014 bylo schváleno

7. Informace, různé






Pohostinství čp. 102 – provedena oprava havárie vodovodu – bude uplatněna pojistka obce, zodpovídá
starostka
Velikonoční výstava – sobota 12. dubna od 15 h v pohostinství – zodpovídá I. Machovcová
Velkoobjemový odpad – termín sobota 26. 4. 2014, 8 – 10 h u obecního úřadu, zodpovídá P. Šeda
Diakonie Broumov – termín sbírky pátek 30.5.2014, 17 – 19 h na OÚ
Plocha letiště
o pod vedením p. Cihly byl proveden sběr odpadků před pořádáním Burzy
o Burza Tchořovice – poslední akce - došlo k velkému nárůstu účastníků a s tím spojené problémy
s dopravou na příjezdových komunikacích – ucpání komunikací čekajícími auty, parkování v obci
na trávě a podél komunikací – jednání starostky s organizátorem akce p. Jakešem a Policií ČR –
osazení dopravních značek zákaz zastavení v době konání burzy , špatně uklizená letištní plocha –
na žádost starostky došlo k douklizení plochy, po příští burze bude plocha pečlivě kontrolována
ihned po skončení akce.
o Problém porušování dopravní značky přikázaný směr jízdy a využívání plochy letiště bez souhlasu
obce hlavně o víkendu – všichni členové ZO do příštího zasedání ZO připravit návrhy na řešení
o na ploše drobný odpad, rozbité sklo, starostka navrhla provést úklid plochy vlevo od příjezdové
komunikace pomocí zametacího vozu
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s úklidem části letištní plochy zametacím vozem a
pověřuje místostarostu obce zajištěním celé akce.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 15/2014 bylo schváleno

8. Diskuze
Opravy a údržba v obci v roce 2014

Zasedání bylo ukončeno v 18:30 hod.

Starostka:

Mgr. Eva Křivancová

Ověřovatelé zápisu:

Vlastimil Končelík

Pavel Šeda

Vyvěšeno: 10. 4. 2014
Sejmuto: 25. 4. 2014
Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.
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