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VÝPIS Z USNESENÍ 
Z 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

TVRDONICE ZE DNE 08. 10. 2014 
 
 
 
 
ZO Tvrdonice schvaluje:                                                                                       
                                                                                    
Usnesení č. 182 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 22. zasedání ZO 
Tvrdonice Ing. Eduarda Hrnčíře a Milana Trechu.             
                                                                                 
Starosta přednesl návrh programu zasedání, který byl členy zastupitelstva schválen. 
Usnesení č. 183 
Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 

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

2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Volba zapisovatelky 
4. Schválení rozpočtového opatření č. 2 
5. Prodej pozemku p.č. 2212/1, 2215/1, 3048/1 PK, nově 2212/76 o výměře 105 m2 
6. Prodej pozemku PK 2215/40, 2215/42, nově 2215/117 o výměře 153 m2 
7. Informace k odpadovému hospodaření Hantály V. Pavlovice 
8. Různé 
9. Závěr  

 
Byl doplněn bod o zpětvzetí usnesení č. 160 žádost pí Rolincové ulice Plynárenská na 
odkup pozemku 
 
Usnesení č. 184 
Zastupitelstvo obce  Tvrdonice schvaluje rozpočtové opatření č. 2 ve výši: příjmy po 
změně 7 796 500 Kč, výdaje po změně: 20 194 800 Kč. 
 
Usnesení č. 185 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje  prodej pozemku p.č. 2212/1, 2215/1, 3048/1 
nově 2212/76 o výměře 105 m2  za cenu 400 Kč/m2.  
                                                                                                                                                           
Usnesení č. 186 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje  prodej pozemku p.č. 2215/117 o výměře  
153 m2 za cenu 20 Kč/m2.                                                                                                                            
 
Usnesení č. 187 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice revokuje usnesení č. 162 o výpovědi ze smlouvy pro 
svozovou firmu Hantály a. s. a současně pověřuje starostu obce Zdeňka Tesaříka k 
podepsání dodatku ke smlouvě o další spolupráci s firmou Hantály a.s.  
 
Usnesení č. 188 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice revokuje usnesení č. 160 o prodeji pozemku p.č. 312/29.  
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Bod č. 7 
Různé: 
Zastupitel Ing. Eduard Hrnčíř vznesl dotaz, že se nemohl zúčastnit hlasování na 21. 
zasedání, když se v bodě „Různé“ vůbec nehlasovalo. Starosta předal slovo kontrolnímu 
výboru. Pí Brabcová Pavlína sdělila, že zápis byl na kontrolním výboru projednán a 
zkontrolován a neobsahuje žádné chyby.  
Pan Hynek Jordán položil zastupitelstvu tyto otázky: 

1. Podle zákona o obcích, když je potřeba doplnit program musí se nejprve 
hlasovat o doplnění programu, proč jste nehlasovali o doplnění. 

  
2. Proč nebylo umožněno p J. Jordánovi nahlédnout do zápisu, když podle zákona 

o obcích musí být zápis schválen a ověřen do 10 dnů.  
ad 2) starosta se omlouvá, že p. Jordán nedostal zápis, protože podle zákona o obcích 
každý občan žijící na území obce má právo nahlédnout do zápisu a stav, že nebyl 
ověřen není důvodem k nezveřejnění. Došlo k pochybení ze strany zaměstnanců.  

3. Proč jeden z ověřovatelů zápisu není do dnešního dne podepsán ? 
ad 3)   ověření zápisu je povinnost zastupitele. Proč není ověřen na to nedokážu 
 odpovědět, kde se stala chyba.  

4. Jestli členové zastupitelstva ví, za jakou skutečnou cenu se uskutečnil prodej 
mlýna, jelikož v usnesení zápisu je uvedeno, že zastupitelstvo schvaluje koupi 
mlýna a pověřuje Zdeňka Tesaříka k podepsání smlouvy o úvěru, ale není tam 
uvedeno v jaké výši bude úvěr pořízen.  

ad 4) Zastupitel Jiří Balga přečetl odhad znalce a vysvětlil, že v odhadu je uvedena cena 
za pozemek a vila. Na zbývající část budovy mlýna znalec odhad nevyhotovil. Užitná 
plocha je  1400 m2, kdybych uvažoval jen o prodejní ceně 500 Kč/m2 tak jsme na ceně  
700 000 Kč. Jsem přesvědčen, že mlýn tu hodnotu 3mil. Kč má.  
Odhad byl k dispozici k nahlédnutí.  
P. Hynek Jordán upozornil na chybu v zápisu, kde není uvedena a schválena cena za 
kolik Kč. Starosta dodal, že o koupi mlýna se jedná od září 2013. Od této doby proběhlo 
několik jednání o výši ceny i o financování z úvěru.  
P.  Hynek Jordán upozornil, že je rozhodující co je psáno. Zápis se může upravovat až 
do ověření.  
P. P. Janulík upozorňoval na nízké čerpání peněz z evropských dotací. Obec Tvrdonice 
má nejnižší čerpání na Břeclavsku. Starosta dodal, že čerpáme z evropských dotací 
např. multifunkční hřiště za 5,5 mil. Kč, jez u řeky Moravy za 300 000 Kč, nejvíce 
čerpáme z fondů RWE.  
 
 
Ve Tvrdonicích  dne 17. 10. 2014 
 
 
 
 
 
          Zdeněk Tesařík 
                                                                                  starosta obce 
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