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VÝPIS  Z  USNESENÍ  

 Z  19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA   
OBCE  TVRDONICE 
ZE DNE  26. 03. 2014 

 
 
 
 
 
ZO Tvrdonice schvaluje: 
 
Usnesení č. 150 
Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 

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

2. Schválení rozpočtu obce Tvrdonice na rok 2014 
3. Schválení rozpočtu Služby obce Tvrdonice, příspěvková organizace na rok 2014 
4. ŽŠ Tvrdonice – schválení hospodaření za rok 2013 
5. Schválení rozpočtu sociálního fondu na rok 2014 
6. Schválení „Nové úplné znění zakl. smlouvy DSO RP“ 
7. Schválení „ Zakladatelské smlouvy“ 
8. Schválení stanov svazku obcí RP 
9. Schválení přísedící u Okresního soudu v Břeclavi 
10. Záměr prodeje části pozemku p.č. 2215/40 
11. Záměr prodeje KN 312/29 
12. Záměr směny PK 1775 a 1794 za PK 325, 326, 346 
13. Různé ( výstavba v obci Sb. dvůr, záměr budova“bývalého Mlýna“ 
14. Závěr 

 
 
 
Usnesení č. 151 
Zastupitelstvo obce  Tvrdonice schvaluje rozpočet obce Tvrdonice na rok 2014 
v navrženém znění. Viz příloha. 
 
Usnesení č. 152 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje  rozpočet Služby obce Tvrdonice, příspěvková 
organizace na rok 2014 v navrženém znění. Viz příloha. 
 
Usnesení č. 153 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje  žádost ZŠ Tvrdonice o schválení hospodaření za 
rok 2013 a rozdělení hospodářského výsledku 29599,51Kč do fondů viz příloha zápisu.                          
 
Usnesení č. 154 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2014 
v navrženém znění. Viz příloha zápisu. 
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Usnesení č. 155 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje spolupráci s obcí Dolní Bojanovice, obcí 
Hrušky, obcí Josefov, obcí Kostice, obcí Ladná, městem Lanžhot, obcí Lužice, obcí 
Mikulčice, městysem Moravská Nová Ves, obcí Moravský Žižkov, obcí Prušánky, obcí 
Nový Poddvorov, obcí Starý Poddvorov, obcí Týnec v dobrovolném svazku obcí 
Regionu Podluží, IČ: 686 50 284, se sídlem Náměstí 177, 691 51 Lanžhot. 
 
Usnesení č. 156 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje nové úplné znění zakladatelské listiny 
dobrovolného svazku obcí Regionu Podluží, IČ: 686 50 284, se sídlem Náměstí 177, 
691 51 Lanžhot. 
 
Usnesení č. 157 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje nové úplné znění stanov Dobrovolného svazku 
obcí Regionu Podluží, IČ: 686 50 284, se sídlem Náměstí 177, 691 51 Lanžhot. 
 
Usnesení č. 158 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje, aby paní Jaroslava Růžičková působila i 
nadále u Okresního soudu v Břeclavi jako přísedící 
 
Usnesení č. 159 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje, aby pan Janulík si nechal vypracovat 
geometrický plán s přesnou výměrou pozemku p.č. 2215/40 a znalecký posudek. Prodej 
pozemku bude projednán na dalším ZO. 
 
Usnesení č. 160 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice souhlasí se záměrem prodeje pozemku p.č. 312/29 paní 
L. Rolincové o výměře asi 22m2. 
 
Usnesení č. 161 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje směnu pozemků PK 1775 a 1794 ve vlastnictví 
obce za pozemky PK p.č. 325,326 a 346 ve vlastnictví R. Křenovského, Tvrdonice. 
Cena bude stanovena dle znaleckého posudku. 
 
Usnesení č. 162 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice pověřuje starostu pověřen podáním výpovědi ze smlouvy 
společnosti HANTÁLY, Velké Pavlovice.  
 
 
 

- Úvěr 
Starosta  upozornil, že je nutno zažádat o úvěr na dostavbu sběrného dvora a při té 
příležitosti i na koupi bývalého mlýna, který obec zvažuje odkoupit. Česká spořitelna 
Břeclav je ochotna úvěr obci poskytnout. 
 
Dotaz- p. Zlámalová: Jak by byl bývalý mlýn vyžit? 
            Starosta: zatím není přesně stanoveno využití budovy  a přilehlého pozemku 
bývalého mlýna. O využití by byla v obci provedena anketa. Je tu i varianta vybudování 
domu pro seniory, nebo muzea. 
 
Usnesení č. 163 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice pověřuje starostu jednáním s ČS Břeclav o výši úvěru na 
dobudování sběrného dvora a koupi bývalého mlýna.  
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Dotaz- p. Adámek: Jaký má přínos pro obec sběr bioodpadu? 
          -starosta: Sběr bioodpadu je dán ze zákona. V obci klesá množství netříděného 
odpadu a ukládání bioodpadu není tak drahé, jako odvoz netříděného odpadu. 
           -p.Adámek: Byl by rád, aby byly více aktualizovány údaje na internetových 
stránkách.  
           -starosta: prověří, zařídí.     
 
 
 
 
Závěrem starosta pozval přítomné na nejbližší akce v obci: burzu MC Slunéčko a akci 
Pomněnky „Přivítání jara“ spojenou s výstavou šermířů na Staré škole. 
Poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil. 
 
 
Ve Tvrdonicích  dne 04. 04. 2014 
 
 
 
Zapsala: Zdeňka Šlichtová 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                Zdeněk Tesařík 
                                                                                 starosta obce 
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