
6. zasedání  ZO Tvrdonice 

Výpis z usneseníz 6. zasedání 
Zastupitelstva obce Tvrdonice 

ze dne  01.12. 2011 
 
ZO Tvrdonice schvaluje: 
 
 
Program: 
 
 

1. Technický bod ( přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu) 
2. Prodej pozemku p.č. 3312/97 o výměře 3688m2 
3. Prodej pozemku p.č. 3312/76 o výměře 75m2 
4. Prodej pozemku p.č. 3312/25 o výměře 204m2 
5. Různé – (plán inventur 2011, směrnice k inventarizaci, platby TKO a odp. vody) 
6. Závěr 

 
                     
 
Bod.č. 2  
prodej  pozemku p.č. 3312/97 o výměře 3688 m2 v k.ú. Tvrdonice za cenu 200,-Kč/m2 . 
 
Bod č. 3 
prodej pozemku p.č. 3312/76 o výměře 75m2 firmě Vinařství Kosík, Tvrdonice. 
 
Bod č. 4 
prodej pozemku p.č. 3312/25 o výměře 204 m2 firmě Vinařství Kosík, Tvrdonice. 
 
Bod č. 5  
Plán inventur a směrnice k inventarizaci 
Starosta předložil zastupitelům plán a směrnice k inventarizaci, se kterými by se měli 
zastupitelé seznámili před započetím inventur. 
Viz příloha 
 
Platby TKO 
Starosta konstatoval, že náklady na vývoz TKO převyšují příjmy. Vycházel ze stavu 
z roku 2010. Podotkl, že se cena neupravovala od roku 2009. V současnosti se jedná o 
částku 450,Kč/osoba/rok. Zákon umožňuje maximální částku 500,-/osoba/rok. 
 
Odpadní vody 
Starosta přítomné seznámil s tím, že bude nárůst daně z přidané hodnoty  14 % pro rok 
2012 oproti roku 2011, kdy DPH činila 10 %. Upozornil i na problém oprav a údržby 
ČOV  
a kanalizace a  oznámil, že budeme muset reagovat na tuto skutečnost zvýšením ceny 
stočného za m3. Jednal i se společností VaK Břeclav o tomto problému. Zvážil i předání 
čištění odpadních vod jiné společnosti, např. VaK Břeclav. 
 
Starosta upozornil přítomné, že je možné platit stočné i zálohově v hotovosti v kanceláři 
obecního úřadu nebo  bezhotovostně bankovním převodem a že je možné při platbě 
stočného uplatnit úlevu pro osoby samostatně bydlící, žijící v zahraničí nebo studující. 

 1/2 



6. zasedání  ZO Tvrdonice 

Bod č.6 
Starosta závěrem pozval přítomné na Mikulášský jarmark, který se koná v sobotu. 
Poděkoval za účast na zasedání a v 19:15 hod. zasedání ukončil. 
 
 
Ve Tvrdonicích  dne 09.12.2011 
 
Zapsala:  Jarmila Tesaříková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                Zdeněk Tesařík 
                                                                                 starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:     Jan Balga               ………………………….. 
 
 
                                     Soňa Krásná           …………………………. 
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