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Výpis usnesení z 18. zasedání 

Zastupitelstva obce Tvrdonice 

ze dne 20.9.2021 

 

 

 

 

Informace podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v 

platném znění, byla na úřední desce Obecního úřadu Tvrdonice zveřejněna v souladu se 

zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 10. 09. 2021 do 20. 09. 2021. Současně byla 

zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

 

Přítomni ZO:, Soňa Krásná, Ing. Zdeněk Tesařík, Jiří Hasil, Josef Gál, Ing. Petr 

Janulík, MUDr. Lenka Čapková, Ing. Leoš Doskočil Ph.D., Ing. Alena Studenitsch 

Janotová 

 

Omluveni: Ing. Petr Čech, Milan Maška, Milan Trecha, Mgr. Marek Hunkař, Aleš 

Hrnčíř, Jiří Balga, Ing. Dagmar Pavlíková Nešporová, 

 

Přítomno bylo 8 členů zastupitelstva (příloha č. 1), takže zastupitelstvo bylo 

usnášeníschopné (dle § 92 odst. 3 zákona o obcích).  

Počet přítomných občanů: 13 (příloha č. 2) 
 

Bod č. 1 - Zahájení 

Zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice bylo zahájeno v 17:30 hodin starostou obce 

Ing. Zdeňkem Tesaříkem (dále jako „předsedající“), který seznámil přítomné 

s programem zasedání (příloha č. 3) v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  

Návrh usnesení č. 183: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje následující program zasedání: 

1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Volba zapisovatelky 

4.         Plán inventur na rok 2021  

5. Prodej nově vzniklého pozemku KN p.č. 1061 o výměře 3 m2, který vznikl dle GP 

oddělením z pozemku PK p.č. 2214/3 v k.ú. Tvrdonice 

6.      Prodej nově vzniklého pozemku KN p.č. st. 1218 o výměře 30 m2, který vznikl 

dle GP oddělením z pozemku KN p.č. 3058/1 v k.ú. Tvrdonice 

7. Prodej nově vzniklého pozemku KN p.č. 3058/140 o výměře 20 m2, který vznikl 

dle GP oddělením z pozemku KN p.č. 3058/1 v k.ú. Tvrdonice 

8. Prodej nově vzniklého pozemku KN p.č. 3058/141 o výměře 12 m2, který vznikl 

dle GP oddělením z pozemku KN p.č. 3058/1 v k.ú. Tvrdonice 

9. Různé (studie park u Dělnického domu, připravované akce) 

 

Hlasování č. 1                                                              pro 8 – proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 183 bylo schváleno. 
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Předsedající sdělil, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen a 

nebyly proti němu podány žádné námitky. 

 

Bod č. 2 – Volba ověřovatelů zápisů   

Návrh usnesení č. 184: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje ověřovatelem zápisu MUDr. Lenku Čapkovou a 

Jiřího Hasila. 

 

Hlasování č. 2                                                              pro 8 – proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 184 bylo schváleno. 
 

 

Bod.č. 3 – Volba zapisovatelky  

Návrh usnesení č. 185: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje zapisovatele zápisu Hanu Gaszczykovou. 

 

Hlasování č. 3                                                              pro 8 – proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 185 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 4 – Plán inventur na rok 2021 (příloha č. 4) 

Předsedající informoval, že Plán inventur zastupitelstvo obce bere pouze na vědomí, 

neschvaluje. Jedná se o rozdělení inventarizačních komisí a termín provedení inventury 

majetku. 

 

 

Bod č. 5 – Prodej nově vzniklého pozemku KN p.č. 1061 o výměře 3 m2, který 

vznikl dle GP oddělením z pozemku PK p.č. 2214/3 v k.ú. Tvrdonice  (příloha č. 5) 

Návrh usnesení č. 186: 

ZO Tvrdonice schvaluje prodej nově vzniklého pozemku KN p.č. st. 1061, zastavěná 

plocha, o výměře 3 m2, který vznikl oddělením na základě Geometrického plánu 

č. 861-096/2006, vypracovaného společností Metrix- geodetické práce, Karel Krčmař, 

Břeclav, nám. TGM 9, z pozemku p.č. PK 2214/3, parcela zjednodušené evidence,  

o výměře 598 m2 a pozemku p.č. KN 2215/35, trvalý travní porost, o výměře 2815 m2, 

v k.ú. Tvrdonice, panu xxx, nar. xxx, bytem: xxx, za kupní cenu celkem 210,-Kč a 

schvaluje uzavření kupní smlouvy v této věci v předloženém znění. 

 

Hlasování č. 4                                                               pro 8 – proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 186 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 6 - Prodej nově vzniklého pozemku KN p.č. st. 1218 o výměře 30 m2, který 

vznikl dle GP oddělením z pozemku KN p.č. 3058/1 v k.ú. Tvrdonice (příloha č. 6) 

Návrh usnesení č. 187: 

ZO Tvrdonice schvaluje prodej nově vzniklého pozemku KN p.č. st. 1218, zastavěná 

plocha, o výměře 30 m2, který vznikl oddělením na základě Geometrického plánu 

č. 1787-58/2021 vypracovaného panem Radimem Tomancem, se sídlem nám. Míru 

107/7, 691 53 Tvrdonice, z pozemku KN p.č. 3058/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Tvrdonice, do společného jmění manželů, manželům xxx, nar.: xxx a paní xxx, 

nar.: xxx, oba bytem: xxx, za kupní cenu celkem 2.100,-Kč a schvaluje uzavření kupní 

smlouvy v této věci v předloženém znění. 

 
Hlasování č. 5                                                              pro 8 – proti 0 – zdržel se 0 
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Usnesení č. 187 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 7 - Prodej nově vzniklého pozemku KN p.č. 3058/140 o výměře 20 m2, který 

vznikl dle GP oddělením z pozemku KN p.č. 3058/1 v k.ú. Tvrdonice (příloha č. 7) 

Návrh usnesení č.188: 

ZO Tvrdonice schvaluje prodej nově vzniklého pozemku KN p.č. 3058/140 ostatní 

plocha, jiná plocha, o výměře 20 m2, který vznikl oddělením na základě Geometrického 

plánu č. 1787-58/2021 vypracovaného panem Radimem Tomancem, se sídlem  

nám. Míru 107/7, 691 53 Tvrdonice, z pozemku KN p.č. 3058/1 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, v k.ú. Tvrdonice, panu xxx, nar. xxx, bytem: xxx za kupní cenu celkem 

1.400,-Kč a schvaluje uzavření kupní smlouvy v této věci v předloženém znění. 

 

Hlasování č. 6                                                              pro 8 – proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 188 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 8 - Prodej nově vzniklého pozemku KN p.č. 3058/141 o výměře 12 m2, který 

vznikl dle GP oddělením z pozemku KN p.č. 3058/1 v k.ú. Tvrdonice (příloha č. 8) 

Návrh usnesení č.189: 

ZO Tvrdonice schvaluje prodej nově vzniklého pozemku KN p.č. 3058/141 ostatní 

plocha, jiná plocha, o výměře 12 m2, který vznikl oddělením na základě Geometrického 

plánu č. 1787-58/2021 vypracovaného panem Radimem Tomancem, se sídlem 

nám. Míru 107/7, 691 53 Tvrdonice, z pozemku KN p.č. 3058/1 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, v k.ú. Tvrdonice, do společného jmění manželů manželům xxx, nar.: xxx a 

xxx, nar.: xxx, oba bytem: xxx, za kupní cenu celkem 840,-Kč a schvaluje uzavření kupní 

smlouvy v této věci v předloženém znění. 

 

Hlasování č. 7                                                              pro 8 – proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 189 bylo schváleno. 

 

Bod č. 9 – Různé 

Předsedající informoval o možnosti získání nových dotací a o akcích, které by měly 

proběhnout do konce roku: 

- projekt s městem Gbely – úprava jeviště v areálu TNS, chodník kolem rybníku a nové 

informační cedule, cesta do lesa  

- chodník ul. Týnecká odložen z důvodu nutné přeložky zemního plynu na rok 2022, 

znovu proběhne žádost o dotaci ze SFDI 

- změny územního plánu 

- úprava vyhlášky o odpadech 

- úpravy v obci, na základě jednání s policií a odborem dopravy MěÚ Břeclav, 

kde budou v obci nově umístěna místa pro přecházení, chodník od prodejny barvy-laky 

Hasilová k nové škole bude určen i pro cyklisty, do doby, než zde bude vybudována 

cyklostezka. 

Dále předsedající pozval občany i zastupitele na guláše 2.10.2021, vystoupení Izera 

22.10.2021 a mikulášský jarmark 4.12.2021. 

Poté předsedající předal slovo paní Ing. Barboře Dohnalové, Ph.D, která představila 

návrh obnovy parku u mateřské školy Tvrdonice. 

 

Předsedající všem poděkoval a zastupitelstvo v 18.59 hod. ukončil. 

 

Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina 
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2. Prezenční listina občanů 

3. Pozvánka o konání zasedání zastupitelstva obce 

4. Plán inventur na rok 2021  

5. Kupní smlouva na prodej nově vzniklého pozemku KN p.č. 1061 o výměře 3 m2, 

který vznikl dle GP oddělením z pozemku PK p.č. 2214/3 v k.ú. Tvrdonice 

6.  Kupní smlouva na prodej nově vzniklého pozemku KN p.č. st. 1218 o výměře  

30 m2, který vznikl dle GP oddělením z pozemku KN p.č. 3058/1 v k.ú. Tvrdonice 

7. Kupní smlouva na prodej nově vzniklého pozemku KN p.č. 3058/140 o výměře 

20 m2, který vznikl dle GP oddělením z pozemku KN p.č. 3058/1 v k.ú. Tvrdonice 

8. Kupní smlouva na prodej nově vzniklého pozemku KN p.č. 3058/141 o výměře  

12 m2, který vznikl dle GP oddělením z pozemku KN p.č. 3058/1 v k.ú. Tvrdonice 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 26.09.2021 

 

 

                                                                          

                                                                         …………………………    

                                                                               Ing. Zdeněk Tesařík 

                                                                                     starosta obce 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Lenka Čapková   ..………………………….. 

 

 

           Jiří Hasil                      …………………………… 


