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Obec Tvrdonice

nám. Míru 96/31, 691 53 Tvrdonice
tel.č.: 519 339 203 | e-mail: obec@tvrdonice.cz

U S N E S E N Í
zasedání č. 1 Zastupitelstva obce Tvrdonice

konané dne 18. 10. 2022 v sále Dělnického domu ve Tvrdonicích. od 18:00 hod.

1/1Z/2022 Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje  ověřovatelem zápisu z ustavujícího ZO Petra Čecha
a Vladimíru Zlámalovou.

2/1Z/2022 Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje zapisovatelkou zápisu ustavujícího ZO paní Hanu
Gaszczykovou.

3/1Z/2022 Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje navržený program ustavujícího zasedání ZO, včetně
jeho navrženého doplnění.

4/1Z/2022 Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje , že bude volen 1 místostarosta obce Tvrdonice.

5/1Z/2022 Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje , že pro výkon funkce starosty a místostarosty obce
Tvrdonice budou zvolení  členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni

6/1Z/2022 Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty a
zbývajících členů obce Tvrdonice, kdy tyto volby se budou řídit platným Jednacím řádem
schváleným předcházejícím ZO.

7/1Z/2022 Zastupitelstvo obce Tvrdonice volí  starostou obce Tvrdonice p. Zdeňka Tesaříka.

8/1Z/2022 Zastupitelstvo obce Tvrdonice volí místostarostou obce Tvrdonice p. Josefa Gála.

9a/1Z/2022 Zastupitelstvo  obce  Tvrdonice  volí  prvním  členem  Rady  obce  Tvrdonice  pí.  Vladimíru
Zlámalovou.

9b/1Z/2022 Zastupitelstvo obce Tvrdonice volí druhým členem Rady obce Tvrdonice p. Milana Mašku.

9c/1Z/2022 Zastupitelstvo  obce  Tvrdonice  volí  třetím  členem  Rady  obce  Tvrdonice  pí.  Dagmar
Pavlíkovou Nešporovou.

10/1Z/2022 Zastupitelstvo obce Tvrdonice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
pětičlenné.

11a/1Z/2022 Zastupitelstvo obce Tvrdonice volí předsedou finančního výboru Oldřicha Ryšavého.

11b/1Z/2022 Zastupitelstvo obce Tvrdonice volí člena finančního výboru p. Jiřího Sedláčka

11c/1Z/2022 Zastupitelstvo obce Tvrdonice volí člena finančního výboru p. Jiřího Balgu.

11d/1Z/2022 Zastupitelstvo obce Tvrdonice volí člena finančního výboru p. Marka Hunkaře.

11e/1Z/2022 Zastupitelstvo obce Tvrdonice volí člena finančního výboru p. Pavla Zháňala.

12a/1Z/2022 Zastupitelstvo obce Tvrdonice volí předsedou kontrolního výboru p. Leoše Doskočila.

12b/1Z/2022 Zastupitelstvo  obce  Tvrdonice  volí  za  člena  kontrolního  výboru  pí.  Dagmar  Pavlíkovou
Nešporovou.

12c/1Z/2022 Zastupitelstvo  obce  Tvrdonice  volí  za  člena  kontrolního  výboru  pí.  Alenu  Studenitsch
Janotovou.

12d/1Z/2022 Zastupitelstvo obce Tvrdonice volí za člena kontrolního výboru p. Milana Trechu.

12e/1Z/2022 Zastupitelstvo obce Tvrdonice volí za člena kontrolního výboru pí. Martinu Hanzelkovou.

13a/1Z/2022 Zastupitelstvo obce Tvrdonice stanovuje v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., a ust.
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§ 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích (zák. č. 128/2000 Sb.,) od 21.10.2022 měsíční odměny
neuvolněným členům Zastupitelstva obce Tvrdonice v následující výši:

člen rady obce                                                                                   7.220,- Kč

člen zastupitelstva obce                                                                      600,- Kč                     

předseda výboru  nebo komise zastupitelstva obce                     2.400,- Kč

člen komise a výboru obce, člen ZO                                                1.200,- Kč

13b/1Z/2022 Zastupitelstvo obce Tvrdonice rozhoduje v souladu s ust. § 84 ost. 2 písm. v) zákona o obcích
(zák. č. 128/2000 Sb.,) o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou
členy zastupitelstva obce Tvrdonice,  za výkon funkce členů výborů,  komisí  a  zvláštních
orgánů obce, s účinností od 21.10.2022, v následující výši:

 

člen výboru zastupitelstva obce             400,- Kč/měsíc 

člen komise rady obce                             400,- Kč/měsíc

předseda komise rady obce                    400,- Kč/měsíc

14/1Z/2022 Zastupitelstvo  obce  Tvrdonice  deleguje  statutárního  zástupce  obce,  tj.  starostu  obce  p.
Zdeňka Tesaříka a místostarostu obce p. Josefa Gála, aby se za obec Tvrdonice účastnil, tuto
zastupoval a za ni i hlasoval při jednáních na orgánech těchto právnických osob: Vodovody a
kanalizace Břeclav a.s., Vodovody a kanalizace Hodonín a.s., Hantály a.s. Velké Pavlovice,
DSO Čistý Jihovýchod, dobrovolný svazek obcí Regionu Podloží a MAS Jižní Slovácko.

15/1Z/2022 Zastupitelstvo  obce Tvrdonice  volí  oddávajícími  při  uzavírání  sňatků p.  Josefa  Gála,  pí.
Dagmar Pavlíkovou Nešporovou, p. Milana Mašku, pí. Lenku Čapkovou, p. Zdeňka Tesaříka a
p. Milana Trechu.

16/1Z/2022 Zastupitelstvo  obce  Tvrdonice  ukládá  Radě  obce  Tvrdonice,  aby  zvol i lo
vedoucího  příspěvkové  organizace  pana  Josefa  Gála  a  odvolalo  současného
vedoucího  příspěvkové  organizace  pana  Milana  Trechu.

 

Ing. Zdeněk Tesařík
starosta  obce


