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VÝPIS Z USNESENÍ  
Z 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

TVRDONICE ZE DNE 24. 07. 2014 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
ZO Tvrdonice schvaluje: 
 
Usnesení č. 171 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 20. zasedání ZO 
Tvrdonice MUDr. Lenku Čapkovou a Mgr. Pavlínu Brabcovou.                
 
Usnesení č. 172 
Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 

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

2. Schválení úvěru na výstavbu sběrného dvora 
3. Schválení úvěru na zakoupení budovy „bývalého mlýna“ 
4. Souhlasné prohlášení – zpětvzetí smlouvy z katastrálního úřadu p.č. 3590 
5. Schválení vyhlášky o odpadech 
6. Schválení prodeje pozemku p.č. 1049/1 (KN p.č. 3512/17) o výměře 39.844m2 
7. Schválení prodeje  pozemku p.č. 191/5 – 703m2 
8. Schválení směny p.č. 3309/273-2353m2, 3309/274-250m2 a 3312/135-2m2 za 

3210/17-210m2, 3329/81-128m2, 3210/24-140m2, 3329/92-145m2, 3210/34-
147m2, 3329/94-132m2 a 3310/36-128m2 

9. Rozpočtové opatření č. 1 
10. Schválení kupní smlouvy M. Malík a B. Malíková, p.č. st. 1/10-9m2 
11. Různé – opravy vozovek, chodníků, kulturní akce, pozemky 
12. Závěr 

 
Usnesení č. 173 
Zastupitelstvo obce  Tvrdonice schvaluje Smlouvu o úvěru č. 11330/14/LCD ve výši 
8.800.000,-Kč (z toho 6.000.000,-Kč na financování projektu Sběrný dvůr a 2.800.000,-
Kč na financování koupi nemovitosti – „bývalý mlýn“)uzavřenou mezi Českou 
spořitelnou ,a.s. Praha a obcí Tvrdonice a pověřuje starostu obce k podpisu této 
smlouvy. Viz příloha. Dále schvaluje koupi nemovitosti -„bývalý mlýn“ na  pozemcích 
p.č. St. 556,  p.č. St. 525 a  p.č. 2215/5 za cenu 2.800.000,-Kč a úhrada bude provedena 
z úvěru od České spořitelny a.s. Viz Smlouva o úvěru č. 1130/14/LCD. Veškeré 
poplatky spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti FÚ hradí obec. 
 
Usnesení č. 174 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje  Souhlasným prohlášením zpětvzetí kupní 
smlouvy ze dne 06.12.2011, kterou obec Tvrdonice převedla vlastnické právo 
k pozemku p.č. 3590 o výměře 96m2 a části pozemku PK p.č. 2215/8 o výměře 193m2 
na Vinařství Čech, s.r.o. Tvrdonice na katastrálním úřadě v Břeclavi. Zároveň 
zastupitelstvo obce schvaluje následný prodej výše uvedených pozemků Vinařství Čech, 
s.r.o.. Viz příloha. 
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Usnesení č. 175 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje  Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2014 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání                   
a odstraňování komunálních odpadů v navrhovaném znění. Viz příloha zápisu.                                        
 
 
Usnesení č. 176 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje prodej části pozemku PK p.č.1049/1 (dle 
geom. plánu pozemek p.č. 3521/7) o výměře 39.844m2 v k.ú. Tvrdonice za cenu 20,-/m2 
panu Janu Balgovi, Kostická 74, Tvrdonice. Viz příloha zápisu. 
 
Usnesení č. 177 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje prodej pozemku KN p.č. 191/5 o výměře 703 
m2 v k.ú. Tvrdonice panu Milanu Maškovi za cenu 70,-Kč/m2. Pokud bude odhadní 
cena vyšší, pak za cenu odhadní. Náklady  spojené se zápisem do katastru nemovitostí 
nese kupující. 
 
Usnesení č. 178 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje  směnu pozemků mezi obcí Tvrdonice a Janem 
Balgou, Kostická 74, Tvrdonice, zaměřených geometrickým plánem č. 1192/82/2013,  
č. 120-29/2014 a č.1209-30/2014. Směněny budou pozemky: ve vlastnictví obce:  
pozemek PK p.č. 3056 ( nově pozemek KN p.č. 3309/274) o výměře 250m2, PK p.č. 
2217 (KN p.č. 3309/273) o výměře 2353m2 a PK p.č. 3312/132  (KN p.č. 3312/135)     
o výměře 2m2. Pozemky se nachází v trati „Za drůbežárnou“v .k. Tvrdonice. Části 
pozemků ve vlastnictví Jana Balgy, Kostická 74, Tvrdonice: část pozemku PK 321 
(nově pozemek KN p.č. 3210/17) o výměře 210m2, část PK p.č. 328 (KN 3329/82          
o výměře 128m2, KN p.č. 3210/24 o výměře 140m2), část PK 339 (KN 3329/92              
o výměře 145m2, KN p.č. 3210/34 o výměře 147m2) a část PK 341 (KN p.č. 3329/94    
o výměře 132m2, KN 3310/36 o výměře 128m2). Části pozemků tvoří komunikaci na ul. 
Padělky a ul. Revoluční ve Tvrdonicích. Geometrické plány-viz příloha zápisu. 
 
Usnesení č. 179 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje Rozpočtové opatření č.1 ve výši 2.392.200Kč. 
Viz příloha zápisu. 
 
Usnesení č. 180 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Tvrdonice a Markem                
a Blankou Malíkovými, která se týká prodeje pozemku p.č. st. 1/10 o  výměře 9m2.  
 
Různé: 
Usnesení č. 181 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje prodej pozemku KN p.č. 2212/1 o výměře cca 
90m2 paní Ing. Janě Janulíkové, Kostická 70, Tvrdonice s tím, že  kupující si nechá 
zhotovit geometrický plán a na příštím ZO se schválí přesné m2 a cena za pozemek.  
 

 
- opravy v obci 
Starosta informoval, že v tomto týdnu probíhá úprava chodníku před budovou MŠ. 
Dále nás čeká výběrové řízení na rekonstrukci vozovky na ul. Luční a Chalupy         
( před RD p. Rácové a p. Láníčka). Plánovány byly též chodníky na ul. Slovácká, 
ale  dofinancování nebylo schváleno. 
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- smuteční síň – v současnosti chybí odkoupit poslední pozemek na místním  
hřbitově, který je v majetku Pozemkového fondu. Musí zde proběhnout výměna do 
vlastnictví Úřadu pro zastupování státu a poté bude mít obec předkupní právo. Až 
poté bude možno žádat o stavení povolení. 
 
 
- pozemky v k.ú. Tvrdonice -  z jara začnou pozemkové úpravy v našem  
katastrálním území. To znamená, že v k.ú. bude pouze jednotné číslování pozemků. 
Odpadnou PK a KN parcely. Bude to výhoda pro majitele pozemků, že si budou 
moci pozemek snadno vyhledat. 
 
 
- kulturní akce ve Tvrdonicích -  starosta pozval přítomné na sobotní stavění  
hodovní máje a následující týden na tradiční hody. Dále zve občany  9.8. na akci 
Slavíci na Podluží na které se obec spolupodílí spolu s Vinařstvím Čech s.r.o..       
Od 27.8.  po 4 dny se plánuje letní kino. Dětský program bud spojen s lampionovým 
průvodem. 
 
 
- V září  , před volbou do zastupitelstva obce, bude svoláno ještě jedno zasedání 

zastupitelstva obce. 
 

 
p. Michalica – jaký má obec úmysl s mlýnem? 
Starosta – ještě není přesně rozhodnuto. Padly tu návrhy jako vybudování muzea, byty 
nebo byty pro seniory…návrhů je více. Pro koupi mlýna rozhodla  hlavně lokalita, ve 
které se mlýn nachází. 
 
 
Ve Tvrdonicích  dne 29. 07. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                Zdeněk Tesařík 
                                                                                 starosta obce 
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