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Výpis  usnesení z 11. zasedání  

Zastupitelstva obce Tvrdonice 

  ze dne 06.10. 2016 
 

ZO Tvrdonice schvaluje:    

                                                                                                               

Program: 
1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Volba zapisovatelky 

4.         Schválení směny pozemku p.č. 1933/2 v k.ú. Tvrdonice o výměře 3538m
2
 za  

            pozemek p.č. 2635/2 v k.ú. Tvrdonice id.podíl 4329m
2 

  

5.         Závěr 

 

 

Návrh usnesení č. 119: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje ověřovatelem zápisu Milana Mašku. 

 

Návrh usnesení č. 137: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje ověřovatelem zápisu Ing. Dagmar Pavlíkovou 

Nešporovou.  

. 

Návrh usnesení č. 138: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje zapisovatele zápisu Janu Vlašicovou. 

 

Návrh usnesení č. 139: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje uzavření směnné smlouvy v předloženém znění 

s XXXXX,RČ: XXX, bytem:XXXXX, kterou směňuje pozemek p.č. PK 1933/2 v k.ú. 

Tvrdonice za spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na pozemku p.č. PK 2635/2 v k.ú. 

Tvrdonice. 
 

Bod č. 5 – Závěr  

Předsedající se dotázal, zda má někdo z přítomných nějaký dotaz. 

-zastupitel Ing. Petr Janulík- vznesl dotaz, zda má vedení obce nějakou informaci  

                             ohledně zrušení přejezdu Hrušky na Břeclavsku. Tuto informaci  

                             získal přečtením článku ve čtvrtečním Břeclavsku. Podle tohoto  

                             článku by se měl nově využívat přes 3 km vzdálený přejezd  

                             v centru obce Hrušky. Příští rok se tato akce má realizovat. 

-Předsedající-zatím tuto informaci oficiálně nikdo obci nesdělil. Vedení je pouze  

                             známo, že má dojít v budoucnu k úpravám vozovky hlavního tahu na   

                             Ostravu, ale zrušení přejezdu Hrušky tam nebylo.  

                             Přejezd Hrušky se nachází v k.ú. Hrušky , ne v k.ú. Tvrdonice. Zkusí                               

                             se na to informovat. 

 

 

Protože nebylo žádných dotazů ani připomínek, starosta pozval všechny zastupitele 

příští pátek na posezení se seniory. Poděkoval všem za účast a zasedání v 17:44 hod. 

ukončil. 
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Přílohy zápisu: 

1/ Prezenční listina 

2/ Pozvánka o konání zasedání zastupitelstva obce 

3/ Směnná smlouva 

 

Zápis byl vyhotoven dne 14.10.2016 

 

 


