
VÝPIS USNESENÍ 
 

Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TVRDONICE 
KONANÉHO DNE 17. 12. 2014

 
 
 
 

USNESENÍ Č. 31 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje zapisovatele zápisu slečnu Lucii Zugarovou. 
 
USNESENÍ Č. 32 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje ověřovatele zápisu Milana Mašku. 
 
USNESENÍ Č. 33 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje ověřovatele zápisu Dalibora Adámka 
 
USNESENÍ Č. 34 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje následující program zasedání: 
 

Zahájení 

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele – volba 

Schválení programu 

Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 

Schválení obecně závazné vyhlášky č. 4/2014 o místním poplatku ze psů 

Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 
1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Schválení rozpočtového provizoria Obce Tvrdonice pro rok 2015 
Schválení rozpočtového provizoria příspěvkové organizace Služby obce Tvrdonice na rok 
2015 
Schválení rozpočtového opatření č. 3 
Schválení rady obce pro schválení rozpočtového opatření č 4/2014 
Žádost o odkoupení pozemku PK č. 233 o výměře 787 m2

Žádost o odkoupení pozemku p.č. 412/69 a 412/59 
Žádost o odkoupení pozemku p.č. 3314/22 
Žádost o odkoupení pozemku p.č. 3058/1 
Plán inventur na rok 2014 a inventarizační komise 
Návrh na vyřazení 251 knih z místní knihovny 
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z Jihomoravského kraje na opravu střechy na Slovácké 
chalupě 
Schválení starosty obce Zdeňka Tesaříka do orgánů Hantály a.s. 
Žádost z úřadu pro zastupování státu o bezúplatný převod komunikace p.č. 335 a 336 



Schválení odměn pro členy výborů zastupitelstva obce, kteří nejsou členy zastupitelstva. 
Převod finančních prostředků  z rezervního fondu do investičního fondu u příspěvkové 
organice Služby obce Tvrdonice ve výši 16 000 Kč 
Určení ceny za pozemek při směně pozemků pro výpočet daně na Finanční úřad 
Různé – DSO Čistý jihovýchod, Region Podluží 
 
USNESENÍ Č. 35 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014. 
 
USNESENÍ Č. 36 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2014. 

USNESENÍ Č. 37 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014. 

USNESENÍ Č. 38 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014. 

USNESENÍ Č. 39 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje rozpočtové provizorium obce Tvrdonice na rok 2015 
s příjmy i výdaji ve výši 29.505.500 Kč.  

USNESENÍ Č. 40 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje rozpočtové provizorium příspěvkové organizace 
Služby obce Tvrdonice na rok 2015 s příjmy i výdaji ve výši 4.510.000 Kč. 

USNESENÍ Č. 41 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje rozpočtové opatření obce Tvrdonice č. 3 ve výši 
příjmy 29.753.300 Kč a výdaje ve výši 28.151.600 Kč. 

USNESENÍ Č. 42 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice pověřuje radu obce Tvrdonice ke schválení rozpočtového 
opatření č. 4/2014 

USNESENÍ Č. 43 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje prodej pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela 
původ Pozemkový katastr (PK), pozemkové parcely č. 233, v k.ú. Tvrdonice po vypracování 
geometrického plánu za cenu 20 Kč/m2 , Mgr. Ludmile Havlíkové, trvalé bydliště Elišky 
Krásnohorské 2497/21, 746 01 Opava – Předměstí. Zastupitelstvo obce Tvrdonice 
odsouhlasilo na rok 2014 prodejní cenu pozemků ve výši 20 Kč/m2. Všechny náklady, které 
vzniknou obci Tvrdonice v souvislosti s prodejem nemovité věci (např. vyhotovení 
geometrické plánu, náklady na provedení vkladu kupní smlouvy do KN a případné další 
náklady) a daň z nabytí nemovité věci uhradí kupující. 

USNESENÍ Č. 44 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje prodej pozemkových parcel č. 412/59 a 412/69v k. ú. 
Tvrdonice po vypracování geometrického plánu za cenu 20 Kč/m2 panu Jaromíru Úlehlovi, 
trvalé bydliště Plynárenská 634/28, 691 53  Tvrdonice. Všechny náklady, které vzniknou obci 
Tvrdonice v souvislosti s prodejem nemovité věci (např. vyhotovení geometrické plánu, 
náklady na provedení vkladu kupní smlouvy do KN a případné další náklady)a daň z nabytí 
nemovité věci uhradí kupující. V kupní smlouvě bude ujednání o předkupním právu obce 



Tvrdonice na zpětný odkup za cenu, za kterou budou pozemkové parcely panu Jaromíru 
Úlehlovi prodány. 

USNESENÍ Č. 45 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 3314/22 v k. ú. 
Tvrdonice, jejíž přesná výměra bude stanovena na základě zpracovaného geometrického 
plánu, za cenu 550 Kč/m2. Všechny náklady, které vzniknou obci Tvrdonice v souvislosti 
s prodejem nemovité věci (např. vyhotovení geometrické plánu, se žádostí o povolení dělení 
pozemku, náklady na provedení vkladu kupní smlouvy do KN a případné další náklady) a daň 
z nabytí nemovité věci hradí kupující. 

USNESENÍ Č. 46 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 3058/1 v k. ú. 
Tvrdonice jejíž přesná výměra bude stanovena na základě zpracovaného geometrického 
plánu, za cenu 20 Kč/m2. Všechny náklady spojené s prodejem (např. vyhotovení geometrické 
plánu, se žádostí o povolení dělení pozemku, náklady na provedení vkladu kupní smlouvy do 
KN a případné další náklady) a daň z nabytí nemovité věci uhradí kupující hradí kupující. 

USNESENÍ Č. 47 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje plán inventur a složení inventarizačních komisí  na 
rok 2014.  

USNESENÍ Č. 48 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje vyřazení 251 knih z místní knihovny a jejich následný 
prodej občanům obce. 

USNESENÍ Č. 49 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje na opravu střechy na Slovácké chalupě ve výši 300.000 Kč. 

USNESENÍ Č. 50 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje starostu obce Tvrdonice Zdeňka Tesaříka do 
představenstva společnosti Hantály a.s. a místostarostu obce Tvrdonice Milana Trechu k 
jednání na valných hromadách společnosti Hantály a.s. 

USNESENÍ Č. 51 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod nemovitého 
majetku, části pozemků ve zjednodušené evidenci – parcel původ Pozemkový katastr, parc. č. 
335 a 336, které jsou v současné době ve vlastnictví České republiky, s  příslušnosti 
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, které 
jsou zapsány na LV 60000 pro k.ú. a obec Tvrdonice. Přesná výměra žádaných části pozemků, 
které jsou zastavěny tělesem místní komunikace, ve vlastnictví obce Tvrdonice, bude 
stanovena na základě zpracovaného geometrického plánu, který nechá vyhotovit obec 
Tvrdonice jako žadatel o bezúplatný převod.  

USNESENÍ Č. 52 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. u) zákona o obcích, 
aby členům výborů zastupitelstva obce, kteří nejsou zároveň členy zastupitelstva obce, byla 
poskytnuta měsíční odměna a to ve stejné výši jako členům zastupitelstva obce, zvolených do 
těchto funkcí.  

 



USNESENÍ Č. 53 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do 
investičního fondu u příspěvkové organizace Služby obce Tvrdonice ve výši 16.000 Kč.  

USNESENÍ Č. 54 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje cenu pro výpočet daně u směny pozemků ve výši: u 
orné půdy 20 Kč/m2 a u pozemků pod komunikací 50 Kč/m2.  

 

 
Ve Tvrdonicích  27. 12. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
Zdeněk Tesařík, v.r.                                                            Milan Trecha, v.r. 
   starosta obce                                                                    místostarosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhotovila: 
Lucie Zugarová 
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