Obec Tchořovice
Zastupitelstvo Obce Tchořovice
Zápis z 43. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice,
konaného dne 28.4.2014 od 18 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 18.05 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 zápis z 42. zasedání ZO byl ověřen bez námitek a vyvěšen na úřední desce ve
stanovených lhůtách. Jako ověřovatelé zápisu z 43. zasedání ZO byli navrženi Michael Bolina a Jan Křivanec.
Návrhy na změnu programu nebyly vzneseny.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Úvod, volba ověřovatelů, schválení programu
Veřejné osvětlení – nabídky modernizace
Burza Tchořovice – řešení dopravní situace
Letecký den
Rozpočtové opatření
Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu
Opravy komunikací v obci
Kronika obce za rok 2013
Informace, různé
Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I. schvaluje program 43. zasedání dle předloženého návrhu
II. volí ověřovateli zápisu 43. zasedání Michaela Bolinu a Jana Křivance
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 16/2014 bylo schváleno

2. Veřejné osvětlení – nabídka modernizace
Vzhledem k stávajícímu stavu veřejného osvětlení v obci bude potřeba provést opravy a výměny veřejného
osvětlení, které má určitou životnost. Na základě návrhu zastupitele Vlastimila Končelíka, kterému jsou svěřeny
opravy a údržba veřejného osvětlení, představil zástupce firmy Smart Lumen s.r.o. svítidla instalovaná
zmiňovanou firmou spolu s nabídkou vyzkoušet několik svítidel v obci.
Do příštího zasedání ZO bude upřesněno, na kterých svítidlech by nová světla byla vyzkoušena.
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3. Burza Tchořovice – řešení dopravní situace
Na zasedání zastupitelstva se dostavil organizátor Burzy Tchořovice pan Jan Jakeš. Spolu s ním byly dohodnuty
následující úpravy při konání následující burzy:
 parkování v obci – u problematických komunikací budou umístěny značky zákaz stání – zajistí p. J. Jakeš
 ucpání komunikací při příjezdu – organizátor posílí množství pořadatelů
 návrh p. Jakeše o možnosti využít k příjezdu na letiště komunikaci u čp. 104 (Křenků) zastupitelé zamítli
 nepořádek po burze – organizátor zajistí úklid, zástupce obce zkontroluje provedení úklidu ihned po
skončení akce, aby bylo předejito následným problémům
 dopravní situaci organizátor burzy konzultoval s dopravní policií Strakonice
 starostka požádala o posílení hlídky v obci Policii ČR oddělení Blatná
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I. bere na vědomí úpravy v souvislosti s konáním Burzy Tchořovice
II. nesouhlasí s příjezdem na Burzu po komunikaci u čp. 104
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 17/2014 bylo schváleno

4. Letecký den
Starostka informovala o konání leteckého dne 17. 5. 2014 na ploše letiště. SDH zajistí stan, stoly, lavičky a
organizaci parkování, zodpovídá M. Cihla. Zajištění mobilních WC a občerstvení – zodpovídá starostka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice bere na vědomí konání leteckého dne na letišti ve Tchořovicích, jehož je Obec
Tchořovice partnerem.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 18/2014 bylo schváleno

5. Rozpočtové opatření č. 4/2014
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 4 /2014.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 4/2014.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 19/2014 bylo schváleno

6. Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu
Starostka navrhla změnit Směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu s ohledem na novelu zákona o veřejných
zakázkách. Výše maximálních částek od 1.1.2014 veřejných zakázek na dodávky a služby ze stávajícího 1 mil. Kč na
2 mil. Kč bez DPH a u veřejných zakázek na stavební práce ze současných 3 mil. Kč na 6 mil. Kč bez DPH. V
ostatních ujednáních zůstane směrnice zachována.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí se změnou Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Obce Tchořovice takto:
I. výše maximální částky veřejných zakázek na dodávky a služby z 1 mil. Kč bez DPH na 2 mil. bez DPH
II. u veřejných zakázek na stavební práce ze 3 mil. Kč bez DPH na 6 mil. bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č.20/2014 bylo schváleno
8:30 z dalšího zasedání se omluvila I. Machovcová, přítomno 6 zastupitelů

7. Opravy komunikací v obci
Místostarosta obce seznámil zastupitele s navrhovanými opravami komunikací v obci. Dosud provedena oprava
jedné komunikace na drahách (u Dolejšů). Dále navrhl provést opravu místní komunikace u pomníku a dokončení
opravy místní komunikace (u Benáků). Cena opravy těchto komunikací převýší částku navrženou v rozpočtu na rok
2014. Položka byla navýšena rozpočtovým opatřením č. 4/2014.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s provedením oprav komunikací dle předneseného návrhu – tj. u
pomníku, u Benáků
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č.21/2014 bylo schváleno

8. Kronika obce za rok 2013
Kronikář obce Ing. Karel Krejčí vypracoval zápis do kroniky za rok 2013. Starostka poskytla materiál zastupitelům s
tím, že je možné k němu činit návrhy, připomínky a doplnění. Připomínky k zápisu mohou zastupitelé předložit do
příštího zasedání zastupitelstva obce a následně budou postoupeny kronikáři ke zpracování konečného textu.

9. Informace, různé


Příspěvek Domovu pro seniory v Blatné – Usnesením ZO č. 14/2014 došlo ke schválení příspěvku pro
Domov pro seniory v Blatné, přičemž k jeho úhradě ještě nedošlo vzhledem k nutnosti souhlasu Rady
Města Blatná. V souvislosti s nepřijetím dětí z naší obce do MŠ v Blatné na školní rok 2014/2015 z důvodu
trvalého pobytu dětí v Obci Tchořovice, prodiskutovali zastupitelé znovu poskytnutí příspěvku Domovu
pro seniory v Blatné, jehož zřizovatelem, stejně jako zřizovatelem MŠ, je Město Blatná. Do MŠ v Blatné
jsou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v Blatné a stejná praxe pak existuje v případě přijetí
seniorů do DS. Tato situace trvá již několik let a týká se i ostatních obcí na Blatensku. Z tohoto důvodu po
projednání došlo mezi zastupiteli ke shodě, že příspěvek Domovu pro seniory v Blatné nebude poskytnut
a bylo navrženo zrušení usnesení č. 14/2014 z 42. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konaného dne
31.3.2014.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání
I. ruší usnesení č. 14/2014
II. ukládá starostce obce informovat o této skutečnosti Domov pro seniory v Blatné, případně zřizovatele
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č.22/2014 bylo schváleno


SOB – podklady pro kalendář na rok 2015 je možno posílat na SOB v Blatné nebo OÚ Tchořovice
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Diakonie Broumov – termín sbírky pátek 30.5.2014, 17 – 19 h na OÚ
Revize komínů ke 4 plynovým kotlům (3 obecní byty v čp. 77 a OÚ) – na základě kontroly provedené
kominíkem p. Brožem nebyly v roce 2008 a 2009 dokončeny práce týkající se přístupu ke komínům
 dvířka do komínů ve dvou bytech (byt č. 2 a č. 6) – zajistí p. Brož
 na střeše vybudovat pro přístup ke komínu 2. část lávky – zajistí M. Cihla
Starostka předložila zastupitelům vyúčtování vody za rok 2013, které bude zveřejněno na úřední desce
Přerušení dodávky elektrické energie 5. 5. 2014 – informování obyvatel zajistí starostka

10. Diskuze

Zasedání bylo ukončeno v 21.00 hod.

Starostka:

Mgr. Eva Křivancová

Ověřovatelé zápisu:

Michael Bolina

Jan Křivanec

Vyvěšeno: 8. 5. 2014
Sejmuto: 26. 5. 2014
Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu.
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