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Výpis  usnesení z  9. zasedání  

Zastupitelstva obce Tvrdonice 

  ze dne 14. 06. 2016 
 

ZO Tvrdonice schvaluje:    

                                                                                                               

Program: 
Usnesení č. 118 

Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 

1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Volba zapisovatelky 

4.         Schválení rozpočtového opatření č. 1/2016   

5.         Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace TJ Sokol Tvrdonice a TJ  

            Sokol Tvrdonice oddíl kopané, Fotbalový klub mládeže Podluží z.s, Okrašlovací   

            spolek, os.s Tvrdonice a Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizace 

6. Žádost o přehodnocení ceny půdy pro výstavbu plotu u RD  Tabule 40 

7. Schválení závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

územního samosprávného celku 

8. Schvální účetní závěrky a hospodářského výsledku obce Tvrdonice 

9. Různé -  návrh na směnu pozemku p.č. 2635/2 a 3538, investiční akce v obci, 

rekonstrukce majetku obce 
 

 

Usnesení č. 119: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje ověřovatele zápisu Milana Mašku a Soňu 

Krásnou. 
                                                                               

Usnesení č. 120: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje zapisovatele zápisu Janu Vlašicovou. 
 

Usnesení č. 121: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje rozpočtoví opatření č. 1/2016 ve výši 

1.080.600,-Kč. 

 

Usnesení č. 122: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace TJ 

Sokol Tvrdonice a TJ Sokol Tvrdonice oddíl kopané, Fotbalový klub mládeže Podluží 

z.s., Okrašlovací  spolek, o.s. Tvrdonice a Moravský rybářský svaz, o.s. místní 

organizace. 

 

Usnesení č. 123: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice nesouhlasí se snížením kupní ceny za část pozemku 

pozemkové parcely č. 3314/22 v k.ú. Tvrdonice, která byla odsouhlasena na 

Zastupitelstvu obce dne 17.12.2014 paní XXXXX, trvale bytem XXXXX. 

 

Usnesení č. 124: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje závěrečný účet obce Tvrdonice za rok 2015 a 

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 s výsledkem, že nebyly 

zjištěny žádné chyby a nedostatky. 
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Usnesení č. 125: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje účetní závěrku obce za rok 2015 a zároveň 

schvaluje výsledek hospodaření obce Tvrdonice za rok 2015, včetně jeho rozdělení, tj. 

převod z účtu 431 – výsledek hospodaření běžného období na účet 432 – výsledek 

hospodaření minulých období ve výši 2. 136 665,50Kč. 

 

Bod č. 9 –  Různé 

Předsedající informoval o: 

- Návrhu směny pozemku mezi obcí Tvrdonice a panem XXXXX 
- předsedající informoval, že o návrhu směny hovořili členové ZO na pracovní 

schůzce. Ideální polovina pozemku pana XXXXX leží částečně na pozemku 

skládky obce. Po konzultacích právníků nám vznikají dvě možnosti. Buď si 

pronajmeme část jeho pozemku nebo odkoupíme ideální polovinu. Pokud by se 

členové ZO dohodli na odkupu id. poloviny pozemku, tak by se tento odkup 

projednával na dalším zasedání ZO a pokud by šlo o nájemní vztah pak by toto 

projednávala rada obec. Obec se bude snažit dostat tuto část pozemku do 

vlastnictví obce. 

     - zastupitel D. Adámek by chtěl upřesnit, proč se mění ta původní žádost  

       směny na odkoupení. Pozemek je v ideálním vlastnictví dvou fyzických  

      osob. Obec užívá v současnosti část jejich pozemku, který je i zaplocen.  

      Tento pozemek nejde rozdělit geometrickým plánem, protože by vznikla  

      situace, že by každý z vlastníků vlastnil id. podíl na té části pozemku, kterou  

      obec užívá. V současné době nelze odkoupit obě ideální poloviny, protože  

       jeden z podílu je zastaven exekučním právem a záleží, jak exekutor  

       přistoupí ke zpeněžení za pozemek. Takže obec může buď odkoupit ideální  

       polovinu pozemku pana XXXXX, ale bez předkupního práva na další   

       polovinu zatíženou exekucí. Obec by mohla kontaktovat exekutora a  

      domluvit se, jestli by bylo možno odkoupit ideální polovinu pana XXXXX  a  

       získat tak celý pozemek. Nebo vyčkat až exekutor prodá ideální polovinu a  

       pak vstoupit v jednání s novým majitelem pozemku. 

 

     - předsedající se tázal, zda má někdo nějaké dotazy a pokud nikdo nemá nebo    

       si chce ještě rozmyslet dotaz, tak by rád řekl pár informací. 

 

- Havárie kanalizace na ul. Družstevní - předsedající o havárii informoval členy 

ZO na pracovní schůzce. Jedna havárie kanalizace je od bytovek k pomníku. Je 

dlouhá asi 44 m a předpokládané náklady na opravu jsou 330 tis. Kč. Druhá 

havárie je  na druhé straně od bytovek směrem dolů j hrišti. Potřeba je opravit 

kanalizaci v délce asi 46 m a předpokládané náklady jsou ve výši 361 tis. Kč. Po 

velkém přívalovém dešti došlo na ul Družstevní ke zborcení kanálů. Obec 

zpracovává projekty na rekonstrukci celé kanalizační sítě v obci a ČOV a 

zároveň se zpracovává projekt na přečerpávací stanici směrem od myslivny ke 

hřbitovu. 

  

- Dotace – chodníky – obec získala dotaci na rekonstrukci chodníku na ul. 

Slovácká,kdy využila dotace ze SFDI, která se týká vozovek II a III. třídy  

( státních vozovek).  

Zároveň probíhá rekonstrukce plynu na ul. Revoluční, Padělky, Plynárenská, 

Družstevní a Sklepní. Tuto investici provádí na své náklady RWE a obec po 

ukončení jejich prací začne rekonstruovat chodníky na ul Revoluční. 



9. zasedání  ZO Tvrdonice 2015-14.06.2016 

 3/4 

Opraven byl chodník i u Slovácké chalupy a chalůpky. Mimo to byla na základě 

žádosti Slováckého krůžku na Slovácké chalupě umístěna pamětní deska  u 

příležitosti 100. Výročí narození lidového zpěváka Jožky Severina, která byla 

slavnostně odhalena v sobotu na TNS. 

Obec získala dotaci od JMK asi ve výši 200 tis. Kč na zastřešení přední části 

mateřské školy.  

Na Národopisné slavnosti poskytl JMK dotaci 100 tis. Kč a taktéž RWE  ( PZP 

Tvrdonice) 100 tis. Kč.   

Naopak se obci nepodařily získat dotace na opravu vozovky na ul. Luční ve 

spodní části ( od uličky dolů).  Podle zpráv neuspěla žádná obec z okresu 

Břeclav. Oficiální vyjádření obec ještě nemá, ale na web. stránkách je zveřejněn 

seznam obcí, které dotaci obdržely a naše obec tam není uvedena. Dotační titul 

bude vypsán znovu na podzim, takže se znovu pokusíme dotaci získat. 

Jsou rozjety i další žádosti o dotace, jako zateplení tělocvičny ZŠ Tvrdonice a 

přístavba dvou učeben na ZŠ Tvrdonice. 

Z dividend od České spořitelny obec obdržela částku ve výši 229 tis. Kč, kterou 

by obec mohla použít například na opravu dětského hřiště na ul. Plynárenská. 

 

Předsedající požádal zastupitelku D. Pavlíkovou Nešporovou, aby řekla pár 

údajů ohledně TNS - jaké byly příjmy a návštěvnost. 

     - zastupitelka D. Pavlíková Nešporová informovala přítomné, že celkový  

       příjem ze vstupného byl 160.400,- Kč, což je asi o 15.000,- Kč více než  

       v loňském roce. Platících návštěvníků bylo v pátek 549, v sobotu 853 a   

       v neděli 356 . V pátek a sobotu byla stejná návštěvnost jako v loňském roce,  

       v neděli přišlo asi o 150 lidí více než v loňském roce. 

 

     - předsedající by ještě rád dodal, že pokud dojde k takovému přívalovému 

dešti, jaký byl poslední den konání TNS a občané se obrátí se na zastupitele 

s žádostí o pomoc, aby jim vysvětlili, že je nutno v první řadě volat linku 150 

(hasiče). Ti dokážou pomoci s odčerpáváním a poskytnou základní pomoc ( 

drobné práce ). V neděli po přívalových deštích hasiči na některých místech 

zasahovali, ale většina občanů se asi snažila zvládat škody svépomocí a hasiči se 

nakonec sjeli do areálu TNS, kde odčerpávali vodu z pod laviček a vyprošťovali 

automobily. Nebyl jim ze strany občanů hlášen žádný zásah. V pondělí se na 

obec obraceli občané s žádostí o pomoc. Předsedající proto žádá občany, aby se 

v takových výjimečných situacích obraceli na instituce, které jsou k takovým 

zásahům vybaveny a mohou jim pomoci. 

     - zastupitel D. Adámek vznesl dotaz, jestli je nějaký posun ohledně provedení  

        značení a budování nových přechodů v obci. Toto téma bylo diskutováno i  

        na dřívějším zasedání ZO. A dotaz, zda je nějak v řešení zastávka na ul.  

       Týnecká, o kterou občané už dlouhodobě žádají. 

     - předsedající odpověděl, že v současnosti jsou zadány projekty na dva  

       přechody pro chodce. Jeden je na ul. Kostická u autobusové zastávky a  

                   druhý u myslivny na nově budovaný chodník na ul Slovácká. U MŠ dojde k      

                    označení přechodu dopravním značením. Na návrh Policie ČR dojde k  

                    přesunu přechodu u staré školy k hasičské zbrojnici. Co se týká autobusové  

                   zastávky, měla obec vytipovány pozemky pro umístění zastávky po pravé  

                   straně u RD, kde bydlela paní Šenková - tam  není problém. Na druhé     

                   straně se měla „nastupující“ zastávka budovat u RD Opavových, ale ti se  

                   bohužel odstěhovali. Obec na té straně komunikace nevlastní žádné     

                   pozemky. Pozemky jsou soukromé a přesto, že všichni občané chtějí  

                   zastávku na ul. Týnecká, nikdo ji nechce před svým domem. Jednalo se s  

                   panem Balgou, ale domek byl úzký a zastávka by zasahovala před RD pana  
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                   Michla, který měl výhrady. Mezi tím avizovala paní Chroncová, že by   

                   poskytla svůj pozemek. Ale schvalovací instituce obci moc nedoporučují,   

                  aby zde byla zastávka vybudována, protože je to daleko od „vystupující“               

                   zastávky. Zastávky nesmí být naproti sobě, ale musí od sebe dodržovat                      

                   určitou vzdálenost. Jednalo by se o zastávky na znamení.  

Předsedající informoval, že mu byl předložen projekt firmy Signex Podivín, která 

navrhovala přechody pro chodce a obsahuje taktéž návrh na umístění zrcadla na ul. 

Rybáře z nájezdu, kde bydlí paní Gaszczyková. Dále návrh na dopravní značení, aby 

nákladní auta neparkovala na parkovišti naproti zdravotního střediska. 

Předsedající zaznamenal dotazy občanů ohledně opravy vozovky směr Hrušky. Tato 

vozovka je Jihomoravského kraje a o její opravu se snažíme již 2 roky. Studie musí 

projít soutěží, která bude trvat 6-7 let.  

         - zastupitel D. Adámek vznesl dotaz ohledně výkupu pozemků pod komunikací na  

           ul. Revoluční  a Padělky. Zda už nějaká jednání s vlastníky proběhla a jestli je  

           cena, kterou pojednali na ZO vlastníky pozemků akceptována. 

         - předsedající odpověděl, že některým vlastníkům pozemků byla ceny sdělena, ale  

           zatím nemá zpětnou vazbu. 

        - zastupitel P. Janulík se dotázal, jak pokračují jednání v lokalitě Padělky 

        - předsedající odpověděl, že na lokalitu Padělky je vypracována studie na výstavbu 

RD. Proti výstavbě se ozvala společnost MND a.s. Hodonín, která má v dané lokalitě 

sondu. Po jednáních bylo obci přislíbeno, že daný problém projednají a navrhnou sondu 

k likvidaci. Ale zatím se představenstvo nevyjádřilo.  

 

Protože nebylo žádných dotazů ani připomínek, starosta pozval občany v sobotu na 

závody hasičů O pohár obce Tvrdonice. Poděkoval všem za účast a zasedání v 17:20 

hod. ukončil. 

 

Přílohy zápisu: 

1/ Prezenční listina 

2/ Pozvánka o konání zasedání zastupitelstva obce 

3/ Rozpočtové opatření č. 1/2016 

4/ Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 

5/ Žádost o přehodnocení ceny pozemku 

6/ Schválení závěrečného účtu obce a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření  

    ÚSC 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 24.06.2016 

 

 

 


