
12. zasedání  ZO Tvrdonice 

Výpis z usnesení z 12. zasedání  
Zastupitelstva obce Tvrdonice 

  ze dne  04.09.2012 
 
ZO Tvrdonice schvaluje: 
 
 
 
Program:                    
                                                                                                               
Usnesení č. 91 
Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 

1. Technický bod ( přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, 
schválení programu zasedání ZO) 

2. Zpráva o plnění rozpočtu obce za období leden-červenec 2012 
3. Zpráva o výsledku hospodaření Služby obce Tvrdonice leden-červen 2012 
4. Různé (inf. o výstavbě v obci, oprava hodin na kostele, inf. Hody 2012) 
5. Závěr  

 
Usnesení č. 92 
zprávu o plnění rozpočtu obce Tvrdonice za období leden-červenec 2012. 
Hlasování č. 4                                                              pro 13 – proti 0 – zdržel se 0 
 
 
 
Usnesení č. 93 
změnu neinvestičního příspěvku ve výši 600 000 Kč pro Příspěvkovou organizaci na 
investiční příspěvek. 
Hlasování č. 5                                                              pro 13 – proti 0 – zdržel se 0 
 
Usnesení č. 93 
Římsko-katolické farnosti ve výši 20 000 Kč na nové věžní hodiny. 
Hlasování č. 6                                                              pro 13 – proti 0 – zdržel se 0 
 
 
 
Starosta dále informoval přítomné o brzkém dokončení projektu Tabule II. 
Dodal, že jsme podali žádost o dotaci na sběrný dvůr, bude se podávávat projekt na 
rekonstrukci chodníků, které musí být u vozovek I, II, III třídy.  
Informoval, o zpracovaných cenových nabídkách na svoz odpadu a informoval, o nové 
smuteční síni. Stávající budovu nelze předělávat kvůli plynovodu, tudíž se uvažuje o 
výstavbě nové.  
Dále se přistoupilo ke zhodnocení přesunu termínu hodů. Nechal vést diskusi mezi p. 
Pšovským, Hrubým a členy Okrašlovacího spolku, kteří bohužel na zasedání nepřišli a 
nemohla se vést diskuse na zhodnocení nového termínu.  
Rostislav Pšovský se ujal slova a řekl, že nový termín hodů splnil veškeré očekávání. 
Přijelo více přespolních, což se projevilo i na stránce finanční.  
Paní Brabcová dodala, že mluvila s paní Kopuletou a že hody v Týnci špatné, malá 
účast, přespolní odjeli do škol a internátů. 
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Paní Láníčková řekla, že každý rok nosí vstupné na hody, ale že se jí nelíbí, že pod 
máju se chodí čím dál později. 
Starosta dodal, že mluvil s paní Valentovou co si myslí o změně termínu a řekla, že 
dnes je jiná doba, buďme rádi, že se ještě chtějí oblékat do kroje.  
Paní Pavlíková řekla, že pracuje ve školství a absence se více hlídá, letošní hody 
hodnotí velmi pozitivně, sobota návštěvnost vysoká. Jen upozornila, že má-li program 
začít v 19:00 hod. měl by tak začít.  
Pan Balga: škoda, že hody jsou jedny a názory dva. Rozděluje to obec na dva tábory.  
Pšovský reagoval tím, že si myslí, že to obec nerozděluje, účast místních obyvatel byla 
10%.  
Paní Hrubá dodala: v lednu jsem byla za farářem ohledně změny hodů. „Farář řekl, že 
nebude házet klacky pod nohy.“ pí Hrubá dodala: „Tady jde o folklór ne o kostel. My 
na vysvěcení kostela půjdeme.“  
Balga Jiří řekl, že se nechce cítit jako rukojmí, že hody povolují jako každou další akci 
v obci.  
Starosta dodal, že si zkusí zástupce Okrašlovacího spolku zavolat na radu obce a 
prodiskutovat. Pavel Balga řekl, že měli přijít na tohle jednání a vše se mohlo 
prodiskutovat a uzavřít.  
 
Starosta dále informoval přítomné a zastupitele, že je potřeba zapsat stavy vodoměrů 
kvůli výpočtu a platbám stočného za rok 2011-2012.  
 
 
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání Zastupitelstva obce v 19:50hod. 
ukončil. 
 
 
 
Ve Tvrdonicích  dne 10.09.2012 
 
 
 
Zapsala: Lucie Zugarová 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                Zdeněk Tesařík 
                                                                                 starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:    MUDr. Lenka Čapková         ………………………….. 
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                                     Mgr. Pavlína Brabcová        …………………………. 
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