
7. zasedání  ZO Tvrdonice 

 
Výpis z usnesení ze 7. zasedání  
Zastupitelstva obce Tvrdonice 

  ze dne  15.12. 2011  
 
 
ZO Tvrdonice schvaluje: 
 
 
 
Program:                                                                                                                       
 
 

1. Zahájení 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Volba zapisovatelky 
4. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2012 Obec Tvrdonice 
5. Návrh rozpočtu na rok 2012  Služby obce Tvrdonice 
6. Návrh sociálního fondu obce na rok 2012 
7. Návrh rozpočtového opatření č.2 
8. Schválení osoby k pořízení nového územního plánu obce 
9. OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému, služeb, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
10. Návrh ceny za stočné na rok 2012 
11. Rozpočtové opatření – pověření rady obce 
12. Návrh na prodej pozemku p.č. 635/1 o výměře 123m2 a parcely p. č. 3187 o 

výměře 11m2 
13. Různé 
14. Závěr 
 

 
 
 
Bod.č. 4  
návrh rozpočtového provizoria na rok 2012 Obec Tvrdonice. 
 
Bod č. 5 
návrh rozpočtu na rok 2012 Služby obce Tvrdonice. 
 
Bod č. 6 
návrh sociálního fondu obce na rok 2012 v předloženém znění. Viz příloha zápisu. 
  
Bod č. 7 
návrh rozpočtového opatření č. 2 ve výši 1.152.700,-Kč. Viz příloha zápisu. 
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Bod č. 8 
v souladu s § 6 odst.5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořízení nového územního plánu a určuje 
zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem pana Zdeňka Tesaříka, nar. 05.05.1966, 
bytem, Tvrdonice, Kostická 501/86. Dále schvaluje, v případě vypsání dotace, podání 
žádosti o dotaci z programu IOP, krajských dotačních titulů. 
Zastupitelstvo Obce Tvrdonice schvaluje, že Obec Tvrdonice požádá Městský úřad 
Břeclav o pořízení Územního plánu Tvrdonice 
 
Bod č. 9 
Obecně závaznou vyhlášku Obce Tvrdonice č.1/2012 o místním poplatku za provoz 
sytému, služeb, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a zvýšení poplatku za vývoz TKO na 500,-Kč/osoba/ rok. 
 
Bod č.10 
částku za stočné na rok 2012 ve výši 31,-Kč/m3  bez DPH. 
 
Bod č. 11 
radu obce, aby byla pověřena rozpočtovým opatřením. 
Viz příloha zápisu. 
 
Bod č. 12 
prodej pozemku p.č. 635/1 o výměře 123 m2 a pozemku p.č. 3187 o výměře 11 m2 
v k.ú. Tvrdonice společnosti RWE Gas Storage, s.r.o.,Praha za  cenu 250,-Kč/m2 včetně 
nákladů spojených s prodejem. 
 
Bod č. 13 
Starosta pozval přítomné na poslední akci konanou obcí v tomto roce a to 31.prosince 
na Silvestrovský ohňostroj s menším občerstvením. Dále popřál všem přítomným 
příjemné prožití svátků vánočních a zasedání v 18:30hod. ukončil. 
 
 
Ve Tvrdonicích  dne 25.01.2012 
 
 
Zapsala: Jana Vlašicová 
 
 
 
                                                                                Zdeněk Tesařík 
                                                                                 starosta obce 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:     Zháňal Jan               ………………………….. 
 
                                     Ing. Kurial Kamil    …………………………. 
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