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Výpis  usnesení z 16. zasedání  

Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 27.09.2017 
 

ZO Tvrdonice schvaluje:    
 

Návrh usnesení č. 175: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje následující program zasedání: 

1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Volba zapisovatelky 

4.         Směnná smlouva – směna části pozemku 3058/1 (nově KN p.č. 3058/126  

o výměře 43m
2
 a p.č. 3058/127 o výměře 4m

2
) a pozemku p.č. 274/3 o výměře 

 47m
2 

v k.ú. Tvrdonice 

5.      Smlouva kupní o převodu nemovitostí – pozemků KN  p.č. 3210/35 o výměře 

153m
2 

a p.č. 3329/93 o výměře 139 m
2 

v k.ú. Tvrdonice 

6.      Smlouva kupní o převodu nemovitostí – pozemků KN  p.č. 3210/43 o výměře 

153m
2 

a p.č. 3329/101 o výměře 148 m
2
 v k.ú. Tvrdonice

 
 

7.         Žádost o souhlas s prodejem pozemku p.č. 3314/57 v k.ú. Tvrdonice
 
  

8.         Žádost o prominutí sankce 

9. Dodatek k zřizovací listině příspěvkové organizace Obce Tvrdonice 

10. Smlouva o výpůjčce nemovitého majetku uzavřená mezi Obcí Tvrdonice a Služby 

obce Tvrdonice, příspěvková organizace 

11. Různé 

 

Návrh usnesení č. 176: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje ověřovatelem zápisu Dalibora Adámka a Milana 

Mašku. 

 

Návrh usnesení č. 177: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje zapisovatele zápisu Hanu Gaszczykovou. 
 

Návrh usnesení č. 178: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje Směnnou smlouvu mezi Obcí Tvrdonice, která 

je výlučným vlastníkem pozemku dle KN p.č. 3058/1 (nově KN p.č. 3058/126 o výměře 

43m
2
 a p.č. 3058/127 o výměře 4m

2
) v k.ú. Tvrdonice zapsaném na LV č. 10001 a 

manželi panem Eduardem Drgoncem a paní Jaroslavou Drgoncovou ,oba bytem 

Tvrdonice, Luční 72/35, kteří vlastní ve společném jmění manželů pozemek zapsaný na 

LV č. 310  p.č. 274/3 o výměře 47m
2 

v k.ú. Tvrdonice. Výměra a tvar nově vzniklých  

pozemků dle KN p.č. 3058/126 a p.č. 3058/127 je patrna z přiloženého  geometrického 

plánu č. 1334-76/2016, který je součástí smlouvy.  
 

Návrh usnesení č. 179: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu kupní o převodu nemovitostí mezi Obcí 

Tvrdonice a manželi Miloslavem Mrázem a Boženou Mrázovou., oba bytem 

Plynárenská 644/5, Tvrdonice. Obec Tvrdonice odkupuje pozemky ve společném jmění 

manželů Miloslava Mráze a Boženy Mrázové. Jedná se o pozemek dle KN p.č. 3210/35 

o výměře 153m 
2 

k.ú. Tvrdonice, kde kupní cena pozemku je 10.710,- Kč a p.č 3329/93 

o výměře 139 m
2 

k.ú. Tvrdonice, kde kupní cena pozemku je 9.730,- Kč. Stanovená cena 

zastupitelstvem obce 70,- Kč/ m
2  

je cenou obvyklou. Veškeré poplatky spojené se 

zápisem do katastru nemovitostí hradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí hradí 

kupující. 
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Návrh usnesení č. 180: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu kupní o převodu nemovitostí mezi Obcí  

Tvrdonice jako kupujícím a JUDr. Kadlecovou Ludmilou, Křenovským Radomírem, 

Máškovou Zdeňkou a Ing. Prokopem Josefem jako prodávajícími. Prodávající vlastní 

každý ideální ¼ pozemku dle KN p.č. 3210/43 o výměře 153m
2
 v k.ú. Tvrdonice, kde 

kupní cena celého pozemku je 10.711,- Kč a p.č 3329/93 o výměře 139 m
2 

k.ú. 

Tvrdonice, kde kupní cena celého pozemku je 10.361,- Kč. Z této částky náleží každému 

prodávajícímu ideální ¼ kupní ceny pozemku. 

Stanovená cena zastupitelstvem obce 70,- Kč/ m
2  

je cenou obvyklou. Veškeré poplatky 

spojené se zápisem do katastru nemovitostí hradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí 

hradí kupující. 

 

Návrh usnesení č. 181: 

Zastupitelstvo obce neuplatňuje předkupní  právo zřízené smlouvou ze dne 31.3.2015 

uzavřené mezi Obcí Tvrdonice jako prodávajícím a Ing. Kamilem Kurialem 

a Bohuslavem Juráčkem jako kupujícími, týkající se pozemku KN p.č. 3314/57 v  k.ú. 

Tvrdonice, zapsáno na LV č. 2586. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce 

k uzavření dodatku ke smlouvě tak, aby nedošlo k promlčení bodu VI. Kupní smlouvy 

uzavřené dne 31.3.2015 mezi  Obcí Tvrdonice a Ing. Kamilem Kurialem a Bohuslavem 

Juráčkem. 
 

Návrh usnesení č. 182: 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku ke Kupní smlouvě na prodej nemovitého  

majetku, pozemku dle KN p.č. 3314/139 v  k.ú. Tvrdonice, uzavřené mezi Obcí 

Tvrdonice jako prodávajícím a paní Hanou Kejlovou, nově bytem dle LV č. 2546 

Břeclav, Chodská 18, jako kupující, ze dne 24.9.2013. Zastupitelstvo obce schvaluje 

posunutí termínu kolaudace stavby rodinného domu realizovaného na této pozemkové 

parcele na termín 31.10.2018, při zachování obou původně uložených sankcích za  

nesplnění této podmínky. 

 

Návrh usnesení č. 183: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové 

organizace Obce Tvrdonice, kde se do čl. III. Zřizovací listiny doplňuje nový předmět 

činnosti – Provozování a správa veřejného osvětlení. 

 

Bod č. 11 – Různé 
Výkup pozemků pod komunikací Revoluční a Padělky 

- Zastupitel Adámek se dotazoval, jestli obec udělala všechno pro to, aby všichni 

vlastníci pozemků pod komunikací byli obeslání a jestli na to reagovali. Dále 

požadoval, aby ještě do konce roku minimálně jednou nebo dvakrát byli vyzváni na 

jednání. 

- Předsedající odpověděl, že mu není známo, jestli byli obeslání úplně všichni, 

s některými bylo řešeno osobně. V radě řešili prodej jednoho pozemku, kde majitel si 

napsal cenu, která je diametrálně odlišná. Bude mu napsán dopis, že cena je schválena 

zastupitelstvem.  

 

Pan Adámek poděkoval jménem Římskokatolické farnosti Tvrdonice vedoucímu  

a zaměstnancům příspěvkové organizace a panu starostovi za pomoc a technické 

zabezpečení oslavy posvěcení kostela a dožínek. 

Skládka ul. Lesní 

- Pan Hřebačka z ulice Lesní 11 si postěžoval, že ho trápí smetiště, které je za jeho ulicí 

a rozrůstá se čím dál víc. Tázal se, co se s tím bude dělat. 
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Předsedající uvedl, že máme problém s občany, kteří nám neustále cvakají zámek 

a vyváží tam suť. V současné době byl pořízen nový zámek a pozemek by se měl nově 

oplotit. Dále jednáme s dalším majitelem o odkoupení dalšího pozemku. Bohužel tento 

prostor potřebujeme jako manipulační plochu. Dále starosta upozornil na množící se 

nelegální skládky odpadu nebo suti. Momentálně skládka nebezpečného odpadu se 

nachází na cestě ke Tvrdonské šutrovni zřejmě dovezeného z Rakouska. Tato se musí 

odstranit a jedná se i s panem Křenovským, zda tuto cestu úplně neuzavřít. Hasiči 

každoročně větrolamy čistí a neustále se nám tam objevuje objevují různý odpad. 

 

Starosta poděkoval panu Adámkovi, protože se málokdy vidí, že by někdo někomu 

děkoval, za to že jsme součástí této obce.  Dále pozval přítomné občany a zastupitele 

obce na akce pořádané obcí nebo místními spolky. Obec v současné době pořádá guláše, 

pokud se nechtějí aktivně zapojit do soutěže, tak aby přišli tuto akci alespoň podpořit. 

Dále v prosinci se bude konat Mikulášský jarmark. 

 

Předsedající připomněl, že se nadále řeší pozemky na ulici Družstevní, měla by být 

schůzka s občany. Někteří si již koupi pozemku rozmysleli a chtějí pozemky pouze do 

dlouhodobého pronájmu. Poté bude dále informovat zastupitelstvo. 

Z rekonstrukcí v obci se udělalo nové parkoviště před  základní školou, dále pokračuje 

zateplení tělocvičny školy, kde jsme obdrželi dotaci ze  Státního  fondu životního 

prostředí. Dále se rekonstruuje cesta na ul. Luční do Svárova a ještě se chystají opravy 

překopů v obci. Neuspěli jsme v dotaci na dětské hřiště na ul. Plynárenská. Budou 

opraveny dřevěné prvky na dětském hřišti na ul. Družstevní. 

 

Zastupitel Adámek jménem kontrolního výboru upozornil, že v říjnu a listopadu bude 

provedena kontrola čerpání prostředků obce podle poskytnutých individuálních dotací  a 

potom na uživatelské vztahy na pacht pozemků tvořících  zemědělský půdní fond. 

Potom kontrola na odstranění závad zjištěných v minulých kontrolách kontrolního 

výboru. Dále se dotazoval, jak je řešena žádost občanů na chodník na ulici Družstevní.  

 

Předsedající sdělil, že projekt je již vyhotoven, bude posouzen na radě a poté bude 

předložen do stavebního řízení . Dále uvedl, že jsme obdrželi od obce Kostice žádost na 

chodník ke škole, který je v katastru naší obce, kde by byla součástí tohoto chodníku i 

cyklostezka mezi obcí Tvrdonice a Kostice. Bylo by to rámci bezpečnosti. Dále  

předsedající poděkoval mateřské školce za vyzdobeného panáčka na okraji obce. Ještě 

na závěr připomněl že se blíží konec roku a že dotace z rozpočtu obce je možné žádat 

do 31.10.2017.  

Protože nebylo dále žádných dotazů ani připomínek, starosta poděkoval všem za účast          

a zasedání v 18:57 hod. ukončil. 
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Přílohy zápisu: 

1/ Prezenční listina 

2/ Pozvánka o konání zasedání zastupitelstva obce 

3/ Směnná smlouva – směna části pozemku 3058/1 (nově KN p.č. 3058/126 o výměře       

43m
2
 a p.č. 3058/127 o výměře 4m

2
) a pozemku p.č. 274/3 o výměře 47m

2 
v k.ú. 

Tvrdonice 

4/ Smlouva kupní o převodu nemovitostí – pozemků KN  p.č. 3210/35 o výměře 153m
2 

a p.č. 3329/93 o výměře 139 m
2 

v k.ú. Tvrdonice 

5/ Smlouva kupní o převodu nemovitostí – pozemků KN  p.č. 3210/43 o výměře 153m
2 

a p.č. 3329/101 o výměře 148 m
2
 v k.ú. Tvrdonice 

6/ Žádost o souhlas s prodejem pozemku p.č. 3314/57 v k.ú. Tvrdonice
 
  

7/ Žádost o prominutí sankce 

8/ Dodatek k zřizovací listině příspěvkové organizace Obce Tvrdonice 

9/ Smlouva o výpůjčce nemovitého majetku uzavřená mezi Obcí Tvrdonice a Služby 

obce Tvrdonice, příspěvková organizace 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 03.10.2017 

 

 

                                                                          

                                                                         …………………………    

                                                                               Ing. Zdeněk Tesařík 

                                                                                     starosta obce 

 

 

 

 
 


