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Výpis  usnesení z 15. zasedání 

Zastupitelstva obce Tvrdonice 

  ze dne 01. 06. 2017 
 

ZO Tvrdonice schvaluje: 

Program: 
Usnesení č. 169: 

1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Volba zapisovatelky 

4.         Závěrečný účet Obce Tvrdonice 2016 a zpráva o přezkoumání hospodaření obce   

            za rok 2016 

5.         Zakoupení vozu zn. Škoda 

6.         Návrh smlouvy o koupi pozemku na ul. Padělky a Revoluční  

7.         Účetní závěrka obce 2016 a výsledek hospodaření 2016 včetně jeho rozdělení
 
  

8.         Různé – vyhláška o stanovení kratší doby nočního klidu v obci, rekonstrukce     

            majetku  

 

Usnesení č. 170: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje ověřovatelem zápisu Soňu Krásnou a Ing. Petra 

Čecha. 

 

Usnesení č. 171: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje zapisovatele zápisu Janu Vlašicovou. 

 

Usnesení č. 172: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2016       

a bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 s výsledkem, že 

nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 

 

Usnesení č. 173: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje zakoupení osobního automobilu Škoda Superb 

ve výši 747.084,-Kč s DPH s pravidelnými měsíčními splátkami úvěru ve výši       

13.829,-Kč na dobu 36 měsíců. Protihodnotou bude společnosti nabídnut současný 

automobil obce,  který má hodnotu asi 300.000,-Kč. 

 

Usnesení č. 174: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje účetní závěrku obce za rok 2016 a zároveň 

schvaluje výsledek hospodaření obce Tvrdonice za rok 2016, včetně jeho rozdělení, tj. 

převodu z účtu 431 – výsledek hospodaření běžného období na účet 432-výsledek 

hospodaření minulých období, ve výši 3.340.695,81Kč.. 

 

Hlasování č. 6                                                              pro 14 – proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 174 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 8 – Různé 

- Vyhláška o stanovení kratší doby nočního klidu v obci 

Předsedající informoval o možnosti vydání této vyhlášky. Někteří právníci ji doporučují 

vydat, jiní ne. Pokud by se konala akce bez vydání vyhlášky a došlo by k rušení nočního 

klidu, může občan na své náklady zavolat firmu, která měří hlučnost (hygiena neměří). 

Pokud by firma naměřila více než povolených 40decibelů, musela by být akce ukončena 
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a byl by udělen finanční postih ve výši od 50.000,-Kč až do 500.000,-Kč. Předsedající 

se domnívá, že u nás v obci se koná dost kulturních akcí, počínaje slavnostmi, pak jsou 

to hody, jarmark a končí to Silvestrem- to jsou jen akce obce. Dále jsou akce jako 

Motohody a různé koncerty. Proto obec zvažuje vydat tuto vyhlášku, kde by byly 

vypsány všechny akce konané v obci. Předsedající by se k vydání vyhlášky přikláněl a 

žádá zastupitele o vyjádření. 

-zastupitel J. Hasil si myslí, že akcí je v naší obci dost a proto vydání této vyhlášky má 

smysl, protože se hluk naměří vždy. Nechce, aby obec platila pokuty. 

-předsedající- pokuta by se platila jen v případě, pokud by si někdo z občanů zavolal a 

zaplatil firmu, která hluk měří. Měření hluku stojí více než 10.000,-Kč. Pokud by občan 

přivolal jen Policii ČR a neměl k dispozici měření, tak Policie nemůže akci ukončit. 

Sám by se k vydání vyhlášky přikláněl. Do příštího zasedání ZO vyhlášku nachystá a 

žádá zastupitele, o překontrolování uvedených akcí, aby se na nějakou nezapomnělo. 

-zastupitel J. Balga vznesl dotaz, jak probíhá měření hluku. Jestli na okraji obce nebo u 

akce samotné. 

-předsedající odpověděl, že toto mu není známo. 

-zastupitel J. Balga se ještě dotázal, jestli i přes uvedení akce ve vyhlášce se hladina 

hlučnosti omezuje. 

- předsedající- ne, po dobu akce se hlučnost neomezuje. 

 

Předsedající dále uvedl, že se pomalu blíží vinobraní a na toto období byla také vydána 

vyhláška, kterou někteří občané napadli a posílali stížnosti na Krajskou hygienu a na 

Ministerstvo vnitra. Proto včas upozorní vinaře, aby nedocházelo k výbuchům děl po 

době stanovené ve vyhlášce. 

 

- Studie regenerace zelených ploch v obci  

Dnes obec obdržela zpracovanou studii na regeneraci zelených ploch v obci – na areál 

TNS i park v obci. Obec ji zveřejní na internetových stránkách a některé návrhy i na 

infokanálu obce.  Obec požádá o dotaci na tuto akci. Obec je v kontaktu s Okrašlovacím  

spolkem, který uvažuje o umístění nějakého sousoší do parku před Dělnickým domem. 

V tištěné podobě je návrh k nahlédnutí na Obecním úřadě. 

 

- Smuteční síň 

Předsedající dnes podepsal poslední smlouvu ohledně smuteční síně. Malý problém byl 

s parkovištěm u smuteční síně, ale předsedající doufá, že se vše vyřeší. 

 

- Směna pozemku 

Předsedající informoval, že byla obci doručena žádost ohledně směny pozemků. 

Směňovat by se měli právě pozemky na ul. Revoluční a Padělky  s pozemkem v areálu 

společnosti RYSPOL, který je v majetku obce ( příloha č.7). Zatím to nebylo 

projednáno ani radou obce. Předsedající vznesl dotaz, zda by zastupitelstvo mělo k této 

směně výhrady nebo ne. Předsedající by spíše zvažoval, že se nesmění celá zakreslená 

část pozemku obce, ale jen přední část a zadní část si obec ponechá. 

-zastupitel Ing. P. Janulík- uvažoval by o směně nebo prodeji jen zaplocené části areálu 

RYSPOL.  A vznesl dotaz, jestli pozemek, ze kterého má být tato část vyčleněna by 

nenarušila nájemní vztah s Vlkem, který má na stejném parcelním čísle postavené 

budovy. 

-předsedající- určitě se pozemek musí geometricky zaměřit 

-zastupitel D. Adámek by se chtěl zeptat, jak je ošetřen vztah s majitelem staveb na 

tomto pozemku obce. Vlastník stavby je zatížen exekucemi, proto by rád věděl, jestli 

má obec nějaký nájemní vtah a jestli je obcí vymáhán. 
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-předsedající- obec má uzavřenou nájemní smlouvu s tímto vlastníkem a ten obci platí 

nájem. Obec tento pozemek nechtěla dříve prodat, uvažovala o prodeji až po kolaudaci 

staveb. Do dnešního dne nejsou stavby zkolaudovány. 

- zastupitel Ing. P. Janulík si myslí, že zadní část pozemku by se neměla prodávat nebo 

směňovat, i když tudy vede vysoké napětí a nelze tam stavět. Mohl by se tím však 

rozšířit sběrný dvůr (využít pro skládku odpadu). 

-předsedající- sběrný dvůr moc rozšiřovat nelze, nelze tam již stavět. Stavební úřad 

nechtěl povolit rozšíření právě kvůli vysokému napětí, ale skládka by se realizovat 

mohla. V současné době je tam uskladněna tříděná zemina. 

 

Předsedající dále informoval, že obec má možnost dovézt asi 15 tun kompostu, kterého 

si občané mohou zdarma nabrat. 

-zastupitel D. Adámek navrhuje přivézt kompost až na podzim, kdy se budou upravovat 

zahrádky. 

 

-   Kamerový systém v obci 

Předsedající přednesl, že obec uvažuje o možnosti zřídit kamerový systém v obci kvůli 

vandalům.  Sama obec kamerový systém může mít, ale nesmí uchovávat záznam, pokud 

nebude mít uzavřenou smlouvu s městskou nebo obecní policií. Je možné uzavřít 

smlouvu např. s městysem Mor. Nová Ves nebo obcí Lužice, které policii mají. Tuto 

smlouvu uzavřela obec Týnec a Hrušky.  

-zastupitel J. Hasil uvažuje, jestli by obci pomohlo, kdyby do obce dojížděla policie 

v pravidelných časech. 

- předsedající- Policie by nejezdila v určenou dobu, jezdila by různě.  

Předsedající spíše uvažuje pouze o umístění a sledování kamerového systému policií 

(v areálu, na hřbitově, vjezdy do obce, na náměstí, atd.). 

 

Předsedající by rád všechny pozval na slavnosti, které začínají zítra 02.06.2017. 

-zastupitel D. Adámek vznesl dotaz ohledně monitorování svozu odpadu. Chtěl by 

vědět, jestli proběhlo nějaké vyhodnocování a v případě, že ano, jak se promítne do cen 

za odpad. 

-předsedající- firma Hantály provádí vážení jednotlivých odpadů v obci a obec tento 

přehled obdržela poprvé za minulý rok. Toto téma se projednávalo se i na Valné 

hromadě společnosti  Hantály, ale zatím se obce se společností nemůžou dohodnout, 

jestli by se mělo přistoupit k rozdílnému placení za jednotlivé odpady.  Předsedající má 

k dispozici tabulku odpadů za posledních 5 let, kde je vidět, že došlo v obci k většímu 

třídění odpadu, než bývalo dříve.  Nákladově je pro obec odpad stále zatěžující. Naše 

obec je jedna z mála obcí, která zpoplatňuje na sběrném dvoře pouze suť. Ve většině 

obcí je poplatek za odpad ve výši 500,-Kč. 

 

-zastupitelka MUDr. L. Čapková by se chtěla dotázat, jestli se plánuje úprava otvírací 

doby sběrného dvoru. 

-předsedající – nemá od nikoho žádný podnět na úpravu provozní doby sběrného dvora. 

 

-zastupitel D. Adámek vznesl dotaz, jestli už je nějaký posun ohledně prodeje zahrad na 

ulici Družstevní. 

-předsedající informoval, že jednal s právníkem minulý čtvrtek. Právník navrhl 

vyvěšení záměru na odprodej pozemků a poté na základě zájmu občanů vyvodí obec, 

jestli pozemky pronajme nebo prodá. Cenu za pozemek má navrhovat zájemce, nikoliv 

obec. 

 

-zastupitel D. Adámek se ptá, v jaké fázi jednání je rekonstrukce parkoviště u ZŠ? 

-předsedající - dnes proběhlo výběrové řízení. 
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-zastupitel D. Adámek - a chodník na ulici Družstevní? 

-předsedající - tam by se měl zpracovávat projekt. V tomto případě musí být vydáno 

stavební povolení, protože se chodníky budou přesouvat blíže k vozovce. 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 09.06.2017 

                                                                          


