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Výpis  usnesení z  6. zasedání  
Zastupitelstva obce Tvrdonice 

  ze dne 24. 09. 2015 
 
ZO Tvrdonice schvaluje: 
                                                                                                                    
Program: 
 
Usnesení č. 83 
Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 
1.         Zahájení 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Volba zapisovatele 
4.        Žádost o odprodej pozemku PK p.č. 1933/1 (3543/9 o výměře112m2 a 3549/4 o   
           výměře 480m2), PK p.č. 1932 (3549/12 o výměře 170m2), PK p.č. 1794    
           (3326/288 o výměře 98m2, 3326/321 o výměře 62m2 a 3326/322 o výměře 31m2),   
           PK p.č. 635/1 (3336/104 o výměře 123m2),PK p.č. 3187 (3304/12 o výměře   
           11m2) a PK p.č. 1543/6 (3321/67 o výměře 84m2). Záměr o odkup podala RWE   
           Gas Storage, s.r.o., Praha 9 
5.        Návrh rozpočtového opatření č. 02/2015 
6. Návrh OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy 

třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Tvrdonice 

7. Schválení Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP – 
P11330/14/LCD ve prospěch České spořitelny, a.s. 

8. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemkové parcely č. 3309/213 
9. Různé ( Územní studie Padělky, připravované investice a opravy v obci) 
10. Závěr 
 
 
Usnesení č. 84 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje ověřovatele zápisu Dalibora Adámka a Ing. 
Dagmar Pavlíkovou Nešporovou 
 
Usnesení č. 85: 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje zapisovatele zápisu Janu Vlašicovou. 
 
Usnesení č. 86: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku PK p.č. 1933/1 (3543/9 o výměře112m2 a  
3549/4 o výměře 480m2), PK p.č. 1932 (3549/12 o výměře 170m2), PK  p.č. 1794 
(3326/288 o výměře 98m2, 3326/321 o výměře 62m2 a 3326/322 o výměře 31m2), PK 
p.č. 635/1 (3336/104 o výměře 123m2),PK p.č. 3187 (3304/12 o výměře 11m2) a PK p.č. 
1543/6 (3321/67 o výměře 84m2) společnosti RWE Gas Storage, s.r.o., Prosecká 
855/68, 190 00 Praha 9 za cenu 300-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem a daň 
z převodu nemovitých věcí hradí kupující. 
 
Usnesení č. 87: 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje Návrh rozpočtového opatření č. 2/2015 ve výši 
2 943 600,-Kč viz příloha zápisu. 
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Usnesení č. 88: 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o 
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tvrdonice. 
 
Usnesení č. 89: 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje Smlouvu o zastavení pohledávek z pojistných 
smluv č. ZP-P11330/14/LCD mezi Českou spořitelnou, a.s., IČ:45244782, Olbrachtova 
1929/62, 14000 Praha a Obcí Tvrdonice, IČ: 00283631, nám. Míru 96/31, 691 53 
Tvrdonice. 
 
Usnesení č. 90: 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje záměr na podání žádosti o bezúplatný převod 
pozemkové parcely č. 3309/213 v k.ú. Tvrdonice, která je v současné době ve vlastnictví 
České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, a to ve veřejném zájmu do vlastnictví obce Tvrdonice.  
  
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje úhradu náhrady za bezesmluvní užívání 
pozemkové parcely č. 3309/213, kterou obec Tvrdonice užívá bez smluvního vztahu 
s jeho vlastníkem, a to Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, za dobu po 
kterou je předmětná nemovitá věc v příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro tuto 
organizační složku státu. 
 
Bod č. 9 –  Různé 
Předsedající informoval o věcech, které jsou před námi a na kterých se v současnosti 
pracuje: 

- Elektronická aukce - předsedající informoval, že v měsíci říjnu občané obdrží 
do svých poštovních schránek dopis od společnosti TERA GROUP Brno, která 
ve spolupráci s obcí nabízí domácnostem možnost zapojit se do elektronické 
aukce na vysoutěžení ceny elektřiny a plynu. Tato společnost v bude současnosti 
dělat aukce i v jiných obcí a městech, takže máme možnost se zapojit. A pokud 
občan přinese smlouvu a spotřebu, bude mít možnost se do této aukce přihlásit. 
Nejedná se o podomní prodej, je to ve spolupráci s obcí. 
 

- Návrh rozpočtu obce – předsedající upozornil přítomné, že pokud počítají 
s nějakou akcí, která by měla být zapracována do návrhu rozpočtu, aby ji včas 
zvážili a předložili, aby se pak nebyla opomenuta zanést do rozpočtu na příští 
rok. Obec plánuje realizovat zateplení střechy ZŠ - zpracovává se žádost; během 
října bychom se měli dovědět, jestli obec získala dotaci na chodníky na ul. 
Slovácká (levá i pravá strana); do konce roku by mělo být vyřízeno stavební 
povolení na vodovod na ul. Sklepní. Dále proběhla výměna oken na budově 
staré ZŠ (dotace od  RWE ve výši 200 000,-Kč); obdržíme také dar od Lesů ČR, 
který bude přesunut na MŠ (asi 50 000,-Kč); byla dokončena střecha Slovácké 
chalupy (dotace z JMK ve výši 300 000,-Kč); dále proběhlo zasíťování 
vodovodního řádu na ul. Nová, tam jsme bohužel dotaci neobdrželi; běží dotace 
na rekonstrukci ČOV, kanalizací a výtlačné kanalizace na ul. Slovácká směrem 
ke hřbitovu.Dále RWE avizovalo opravy plynovodu na ul. Plynárenská, 
Revoluční, Padělky a Družstevní. Kdy proběhne tato rekonstrukce zatím 
nevíme, ale měla by být hotova do konce roku 2017. Do konce letošního roku by 
měla být hotová rekonstrukce chodníků na ul. Konec. Tam se částečně již začalo 
a současně s rekonstrukcí jsou do chodníků ukládány chráničky na kabelovku a 
internet. A měli by se opravit komunikace ve Svárově a část komunikace v 
Chalupách a překopy komunikací. 
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- P. Brabcová- protože 1.12.2015 končí mandát školské rady, žádá o navrhnutí 

dvou zástupců za obec nejpozději do 18.11.2015. 
- Předsedající - kandidáty schvaluje rada, ale pokud by měl někdo zájem pracovat 

ve školské radě, bude rád, když se přihlásí. 
   
- D. Adámek – vznesl dotaz, v jakém stádiu řízení je realizace zastávky na ul. 

Týnecká, pro kterou byla sepsána petice občanů z ulice Týnecká. A dále má 
dotaz na přechody v obci, je jich málo (jsou pouze dva - u Trčků a u MŠ) a ty, 
které jsou vyznačeny, nejsou řádně označeny dopravním značením. Zda by 
v těchto případech bylo možné vejít v jednání s vlastníky komunikací, kvůli 
bezpečnosti dětí a občanů a učinit nějakou studii, ve které by byly zakresleny 
další možné přechody v obci. 

- Předsedající – autobusová zastávka je v jednání, bohužel na ul. Týnecká není 
moc obecních pozemků, kde by se dala vybudovat. Předběžně k vybudování 
zastávky dala obci souhlas paní Chroncová a máme taky návrh na vybudování 
druhé zastávky u ul. Příční (kde bydleli Mrázovi) nebo o ulici níže - u RD  L. 
Šenka. Jiné možnosti nejsou. Nebude se ovšem jednat o zastávky se zálivem, ale 
autobus bude zastavovat jen u krajnice. Žádný jiný souhlas od občanů pro 
vybudování zastávky obec nemá. Na původní žádosti dala s vybudováním 
zastávky souhlas paní, která se bohužel z obce odstěhovala a RD prodala. Co se 
týká přechodů - o dopravního značení přechodů můžeme požádat Správu a 
údržbu silnic v Břeclavi. Na zřízení nových přechodů můžeme vznést 
požadavky, ale přechod musí splňovat určité technické požadavky. Obec žádala 
o zakreslení přechodu od Gálů  k obchodům, ale nebyl povolen ze strany Policie 
ČR.  
 

- Územní studie Padělky – předsedající informoval o územní studii Padělky. Je 
zveřejněna i na internetových stránkách obce. Jedná se o novou zónovou plochu 
určenou k zástavbě. ZO ji neschvaluje. V kompetenci toto má MěÚ Břeclav, 
jako pověřený úřad, ale máme možnost dát do konce října připomínky (zda 
umožnit realizace soukromé ČOV se souhlasem obce, orientace hřebene střechy, 
atd.), aby je MěÚ Břeclav mohl zapracovat a mohl běžet dál proces vyjadřování 
k územnímu plánu. Předsedající také upozornil, že v současné době obec nemá 
volné stavební pozemky. Na Tabulích jsou všechny pozemky prodány a 
poptávka po stavebních pozemcích v obci je. V současné době jsou pozemky 
v této lokalitě v soukromém vlastnictví.  

 
- L. Doskočil -  vznesl dotaz, v jakém termínu budou příští rok hody.  Jestli by 

bylo možné dojít k dohodě, protože se spousta občanů s novým termínem hodů 
nesmířila a jestli by se mohla otevřít diskuse na toto téma. A zda jsou hody 
v novém termínu více ekonomicky výhodnější, jak bylo zdůvodňováno na ZO 
v roce 2011 nebo zda se vrátit k  předchozímu termínu. 

- Předsedající – obec nemůže upravit termín pořádání hodů, protože není 
pořadatelem. Musíte se obrátit na chasu. 

- L. Doskočil -  vznesl dotaz, v jaké výši obec hody dotuje. 
- Předsedající -  je to ve výši 40 000,-Kč a částka je použita k úhradě kapely. 

Stejně tak obec dotuje i jiné organizace, ale nejsme organizátoři a nezasahujeme 
do termínů pořádaných akcí. O termínu hodů proběhlo mnoho jednání i na ZO, 
ale závěr je takový, jaký je. Termín byl vybrán v srpnu a ZO nepřísluší 
rozhodovat o konání akce, jejímž pořadatelem obec není. 

- J. Hasil -  hody by se měli konat na patrona nebo vysvěcení kostela. V tomto 
případě byly porušeny všechny vazby. K novému termínu hodů může říct, že se 
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návštěvnost nezvýšila, takže z ekonomického hlediska je jedno, ve kterém 
termínu hody jsou. Bohužel mladí chtějí hody v tomto novém termínu a nedají si 
domluvit.  

- L. Doskočil řekl, že ho mrzí, že nedošlo k domluvě všech stran, protože někteří 
hody v novém termínu odmítají. 

 
 -     D. Adámek by rád poděkoval kulturní komisi, že v tomto roce ožil náš areál. 

Zmínil koncert skupiny Olympic, Motohody a koncert skupiny Tři sestry 
(poslední dvě akce nebyly v režii obce). Tyto akce zapsaly Tvrdonice do 
podvědomí lidí. Ale bohužel na TNS není taková návštěvnost, jakou bychom 
chtěli, což bylo zmiňováno i v Malovaném kraji a i on sám se aktivně letos 
účastnil na této akci. Bohužel TNS v návštěvnosti už nejsou takové, jak jsme 
byli zvyklí, protože v okolí je akcí spousta. Navrhuje proto, aby byla dána 
možnost občanům přispět podněty, jak doplnit program, aby zvýšil zájem lidí o 
tuto akci. 

-    Předsedající – je rád, že toto téma vzpomněl. V úterý 29.09.2015 v 18:30 hod. se 
koná první schůze programové rady TNS a tímto zve všechny zastupitele a uvítá 
jakékoli náměty. Konstatoval také, že problém s návštěvností folklórních akci 
nemají jenom Tvrdonice, ale i ostatní obce v regionu. Již v minulých letech se 
obec snažila oživit TNS. Na žádost občanů hraje v pátek v pártystanu cimbálová 
muzika, snažíme se dostávat do programu různé soubory, jak české, tak i 
zahraniční. Programová rada se naopak snaží propagovat soubory z Podluží. My, 
jako pořadatelé, se snažíme vyhovět lidem, kteří chtějí vidět soubory z Podluží, 
ale také soubory z Maďarska, Slovenska,  Německa. Ale máme soubor i ve 
Tvrdonicích, který oslovujeme a který se bohužel již druhým rokem TNS 
neúčastní. Jako pořadatelé bychom byli rádi, kdyby účast na TNS byla jako ve 
30., 40. letech, kdy je  pořádal Okresní výbor a v okolí nic podobného nebylo. 
Návštěvnost tehdy byla okolo 2000 návštěvníků každý den. Ale to dneska asi 
nejsme schopni docílit. Na druhou stranu se nebráníme zařazovat nové věci. 
Například u verbuňku je oslovována i laická veřejnost, protože má jiný pohled 
na verbíře, než odborná porota. Hodně si lidi chválí i zavedení obří obrazovky, 
kde návštěvníci detailně vidí nohy verbíře nebo zpěv.   

- P. Láníčková -  proč se letos neúčastní verbířské soutěže tvrdonští verbíři a 
chlapci z okolí? 

- Předsedající -  toto je dobrovolná soutěž. Soutěže se účastní ten, kdo se přihlásí. 
Není žádné výběrové kolo. 

- Předsedající prezentoval myšlenku uskutečnit Mikulášský jarmark v areálu TNS 
místo na náměstí. V areálu by probíhal jarmark nerušeně. 

 
- M. Trecha -  informoval přítomné o stavu obecních bytů. V současné době, 

přibývá žádostí o obecní byty, proto bylo rozhodnuto, že proběhne rekonstrukce 
bytu po MUDr. Čapkové na zdravotním středisku na 2 menší byty. Dále se zde 
uvažuje  o výstavbě buď 4 menších nebo 2 větších podkrovních bytů. 
Dále počínaje dnešním dnem mají zastupitelé obce zapisovat stavy vodoměrů 
v obci. Apeluje proto na zastupitele, aby nevhazovali lístky k nahlášení stavu 
vodoměru pouze do schránek, ale snažili se komunikovat s lidma. A jen pokud 
nebudou občané k zastižení, vhodit lístek. 
 

- P. Zháňal – když se dnes schvalovala OVZ o odpadech, měl by také připomínku 
k černým skládkám v obci, konkrétně na ul. Sklepní, kam je celoročně vyvážen 
odpad. (réví, výpresky, apod.). Jestli tento problém někdo řeší? 

- J. Hasil -  bylo by dobré pro vinaře přistavit kontejnery, aby se předešlo 
vyvážení odpadu na cizí pozemky. 
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- P. Zháňal -  takové lokality by se měly hlídat a viníky pokutovat. Tím by se 
černým skládkám zamezilo 

- Předsedající -  protože je pan Zháňal taky členem zastupitelstva, měl by se starat 
o obecní zájmy.  Pokud ví, kdo odpad vyváží, měl by osobu nahlásit na OÚ. 
Starosta podotkl, že se vinařů ptal, jestli by nebylo vhodné na ul. Sklepní 
přistavit kontejner. Firma Hantály nám přislíbila vyvážení tohoto kontejneru, ale 
bohužel o kontejner nebyl zájem a on sám neví, kdo odpad vyváží na černou 
skládku. Obec je povinna černé skládky na náklad obce likvidovat. 

- P. Zháňal -  pokud teda může být konkrétní, několikrát viděl pana Létala, že 
vyváží odpad a již několikrát ho napomínal. 

- Předsedající -  promluví s ním. Ale diví se, protože zrovna panu Létalovi nabízel 
přístavbu kontejneru. 

- L. Doskočil -  nebylo by dobré zřídit fotopasti? 
- Starosta – už jsme pořídili, fotopast se osvědčila. Osvědčilo se i vybudování 

sběrného dvora, kdy kontejnery na železo zůstávají plné a ne rozebrané. Apeluje 
tímto na občany, protože si nepořádek v obci děláme sami. Občané můžou 
využívat sběrný dvůr, velký kontejner u hřbitova, dále byly dány kontejnery na 
bio odpad u zdravotního střediska a další bude i v Rybářích.  Uvažovalo se i o 
Chalupách. Naopak by nerad pořizoval kontejner u větrolamů, kde jsou taktéž 
časté černé skládky. Myslí si, že lidé mají dostatek možností, kam odpad vyvézt 
a nemusí vznikat černé skládky. Nehodlá taky lidi hned pokutovat, ale nejprve 
slušně upozorňovat až poté činit další kroky. 

- M. Trecha -  chce upozornit, že odpadky na černé skládky nevozí jenom místní 
obyvatelé, ale i cizí. 

 
-  P. Zháňal -  se dotazoval, jak pokročilo vyšetřování bezpečnosti práce u 

smrtelného úrazu pracovníka obce. 
- Předsedající – ze strany obce nedošlo k pochybení, bohužel zaměstnanec 

nedodržel bezpečnostní podmínky. Zaměstnanci jsou řádně proškolováni a 
doufá, že se nikomu nic podobného nestane. Přesto upozorňuje často i on sám 
zaměstnance, aby dbali bezpečnosti (sečení trávy u silnice apod.) 
 

Protože nebylo žádných dotazů ani připomínek, starosta poděkoval všem za účast a 
zasedání v 19:55 hod, ukončil. 
 
 
 
Přílohy zápisu: 
1/ Prezenční listina 
2/ Pozvánka o konání zasedání zastupitelstva obce 
3/ Žádost a záměr o odprodej pozemku společnosti RWE Gas Storage 
4/ Návrh rozpočtového opatření č. 2/2015 
5/ Návrh OZV č. 1/2015 
6/ Smlouva o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP – P11330/14/LCD 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 02.10.2015 
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