
Výpis z usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce
Tvrdonice ze dne 13. 9. 2016

ZO Tvrdonice schvaluje: 

Návrh usnesení č. 126:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba zapisovatelky
4.         Schválení rozpočtového opatření č. 2/2016
5.     Schválení OZV 1/2016 o regulaci  hlučných činností  spočívajících v provozu  

plynových děl pro plašení špačků ve vinicích
6. Návrh smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítí soc. služeb ORP Břeclav
7. Směna části nemovitosti mezi Obcí Tvrdonice p.č. 3058/1 47 m2 a majitelem E.

D. p. č. 274/3 47 m2 v kú Tvrdonice
8. Záměr prodeje části  p.č.  312/1 o výměře  85 m2  pro pana C. A J.  H.,  bytem

Tvrdonice
9. Žádost o odprodej části pozemku p.č. KN 3058/1 pro L. Green
10. Různé – návrh na směnu pozemku p.č. 2635/2 a 1933/2, investiční akce v obci,

rekonstrukce majetku obce, spolufinancování soc. služeb

Návrh usnesení č. 127:
Zastupitelstvo  obce  Tvrdonice  určuje  ověřovatele  zápisu  Zdeňka  Mrláka  a  Milana
Trechu.

Návrh usnesení č. 128:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje zapisovatele zápisu Lucii Zugarovou.

Návrh usnesení č. 129:
Zastupitelstvo  obce  Tvrdonice  schvaluje  rozpočtoví  opatření  č.  2/2016  ve  výši
1.973.200,-Kč.

Návrh usnesení č. 130:
Zastupitelstvo  obce  Tvrdonice  schvaluje Obecně  závaznou  vyhlášku  č.  1/2016  o
regulaci hlučných činností spočívajících v provozu plynových děl pro plašení špačků ve
vinicích. 

Návrh usnesení č. 131:
Zastupitelstvo  obce  Tvrdonice  schvaluje  spolufinancování  sociálních  služeb  pro  rok
2017  formou paušální částky v maximální výši 50 Kč na občana a rok. 

Návrh usnesení č. 132 :
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje směnu pozemků  p.č. 3058/126 o výměře 43
m2   a 3058/127 o výměře 4 m2   v majetku obce Tvrdonice s pozemkem p.č. 274/3 o
výměře  47 m2  ve vlastnictví  E.  Drgonce.  Pozemky byly  zaměřeny panem Radimem
Tomancem dle geometrického plánu č. 1334-76/2016. Vklad do katastru nemovitostí
uhradí obec Tvrdonice a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí každý nabyvatel. 
Návrh usnesení č. 133:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 312/1 o 
výměře cca 85 m2.



Návrh usnesení č. 134: 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice stahuje bod z jednání a žádá o znalecký posudek. Po 
dodání znaleckého posudku bude prodej znovu projednán.

Bod č. 10 – Různé 
Předsedající informoval o: 

 žádosti o stavbu hasičské zbrojnice, kde je možné získat dotaci z 
Jihomoravského kraje nebo z evropských fondů

 zastupitel p. Jiří Hasil vznesl dotaz na projednání termínu hodů, zda by se neměl
opět změnit na září. Zastupitel p. Leoš Doskočil sjedná schůzku se všemi členy 
na znovu projednání termínu hodů

 byla podána stížnost od paní Salajkové ul. Růžová na zničený a zarostlý park 
(příloha č. 5 fotografie) 

Přílohy zápisu:
1/ Prezenční listina
2/ Pozvánka o konání zasedání zastupitelstva obce
3/ Rozpočtové opatření č. 2/2016
4/ Obecně závazná vyhláška obce Tvrdonice č. 1/216
5/ Spolufinancování sociálních služeb
6/ Záměr směny nemovitostí
7/ Záměr prodeje nemovitostí C. a J. Hunkařovi
8/ Záměr prodeje nemovitostí L. Green
9/ Žádost o stavbu hasičské zbrojnice

Zápis byl vyhotoven dne 22.0.2016

                                                                               Zdeněk Tesařík
                                                                                 starosta obce

    Ověřovatelé zápisu:     Milan Trecha                      …………………………..

                                        Zdeněk Mrlák                       …………………………..  


