
Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 1 / 2

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. 2 Zastupitelstva obce Tvrdonice

konané dne 21. 11. 2022 v sále Dělnického domu ve Tvrdonicích. od 17:30 hod.

1a/2Z/2022 Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje  program zasedání  v  předloženém znění,  včetně
doplněného bodu programu.

1b/2Z/2022 Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje ověřovatelem zápisu Milana Trechu a Ing. Dagmar
Pavlíkovou Nešporovou.

1c/2Z/2022 Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje zapisovatelkou zápisu Evu Blažkovou.

2/2Z/2022 Zastupitelstvo  obce  Tvrdonice  schvaluje  poskytnout  starostovi  obce  panu  Ing.  Zdeňku
Tesaříkovi mimořádnou odměnu ve smyslu ust. § 76 odst. 1 zákona o obcích (zák.č. 128/2000
Sb.,) ve výši 100.000,- Kč která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon
jím  zastávaných  funkcí  za  měsíc,  splatnou  za  měsíc  prosinec  tohoto  roku,  a  to
za splnění mimořádných či zvlášť významných úkolů obce, a to zejména za pomoc válečným
uprchlíkům z Ukrajiny, za získávání dotací a propagaci obce Tvrdonice.

3/2Z/2022 Zastupitelstvo  obce  Tvrdonice  schvaluje  uzavření  dodatku  č.  2  ke  Smlouvě  o  zajištění
financování systému IDS JMK, ze dne 17.12.2009, mezi obcí Tvrdonice a Jihomoravským
krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 70888337 v předloženém znění,
jehož předmětem je poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Tvrdonice do rozpočtu
JMK na standard dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK na kalendářní rok ve výši násobku
částky  100,-Kč  na  jednoho obyvatele  obce  Tvrdonice  a  celkového počtu  obyvatel  obce,
zjištěného dle aktuálních statistických údajů ČSÚ z předchozího kalendářního roku.

4/2Z/2022 Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje prodej nově vzniklých pozemků ve vlastnictví obce
Tvrdonice, a to: KN p.č. 3309/288 vinice, o výměře 3625 m2 , KN p.č. 3309/292 vinice,
o výměře 675 m2 , KN p.č. 3309/289 vinice, o výměře 370 m2 , KN p.č. 3309/293 vinice,
o výměře 66 m2 , KN p.č. 3312/142 vinice, o výměře 103 m2 , KN p.č. 3312/144 vinice,
o výměře 26 m2, které vznikly oddělením na základě geometrického plánu č. 1840-51/2022
z pozemků: parcela PK 2217, parcela zjednodušené evidence, parcela PK 3056, parcela
zjednodušené evidence, parcela KN 3312/132 orná půda, zemědělský půdní fond, v k.ú.
Tvrdonice  panu ***,  bytem ***,  za  kupní  cenu celkem ve  výši  145.950,-Kč  a  schvaluje
uzavření kupní smlouvy v této věci v předloženém znění.

5/2Z/2022 Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje prodloužení uzavřené Smlouvy o vkladovém účtu
s obnovováním ze dne 22.06.2022, mezi obcí Tvrdonice a Českou spořitelnou, a.s. týkající
se vkladového účtu č. 6248529319/0800 vedeného u České spořitelny, a to o další 3 měsíce a
dále pověřuje starostu obce, aby v této věci zajistil potřebné administrativní úkony.

6/2Z/2022 Zastupitelstvo  obce  Tvrdonice  schvaluje  delegaci  starosty  obce  Ing.  Zdeňka  Tesaříka,
nar. 05.05.1966, bytem Revoluční 555/27, 691 53 Tvrdonice, do voleb statutárních orgánů
společnosti  HANTÁLY  a.s.,  se  sídlem  Tovární  345/22,  691  06  Velké  Pavlovice,  IČO:
42324068,  které  by  se  měly  uskutečnit  na  valné  hromadě  dne  16.12.2022,  a  to  jako
kandidáta na člena představenstva a člena dozorčí rady této společnosti.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
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Zastupitelstvo obce Tvrdonice bere na vědomí předložený "Plán inventur" obce Tvrdonice na rok 2022.

 

Výsledky projednávání, které byly zamítnuty

Zastupitelstvo  obce  Tvrdonice  schvaluje  poskytnout  starostovi  obce  panu  Ing.  Zdeňku
Tesaříkovi mimořádnou odměnu ve smyslu ust. § 76 odst. 1 zákona o obcích (zák.č. 128/2000 Sb.,) ve výši
jednorázového platu, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím zastávaných funkcí
za měsíc, splatnou za měsíc prosinec tohoto roku, a to za splnění mimořádných či zvlášť významných úkolů
obce,  a  to  zejména  za  pomoc  válečným uprchlíkům z  Ukrajiny,  za  získávání  dotací  a  propagaci  obce
Tvrdonice.

Zastupitelstvo obce Tvrdonice

Ing. Zdeněk Tesařík
starosta  obce


