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Výpis  usnesení z 10. zasedání 

Zastupitelstva obce Tvrdonice 

  ze dne 11.05.2020 
 

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 30.04.2020 do 12.05.2020. Současně byla 

zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

 

Přítomni ZO:  MUDr. Lenka Čapková, Ing. Petr Janulík, Ing. Dagmar Pavlíková 

Nešporová, Ing. Zdeněk Tesařík, Ing. Leoš Doskočil Ph.D., Aleš Hrnčíř, Milan Trecha, 

Dalibor Adámek, Ing. Petr Čech, Mgr. Marek Hunkař, Josef Gál,  Jiří Balga, Soňa 

Krásná, Jiří Hasil 

Omluveni ZO:  Milan Maška 

Přítomno bylo 14 členů zastupitelstva (příloha č. 1), takže zastupitelstvo bylo 

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

Počet přítomných občanů: 7 

 

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. 2) v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  

Návrh usnesení č. 101: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje následující program zasedání: 

1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Volba zapisovatelky 

4.    Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2019 

5     Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2019  

6.    Účetní závěrka obce za rok 2019 

7.    Veřejnoprávní smlouva - Fotbalový klub mládeže Podluží, TJ Sokol Tvrdonice,  

       Slovácký krůžek v Tvrdonicích, Český zahrádkářský svaz, Moravský rybářský svaz  

8.    Koupě pozemků KN p.č. 3329/164 o výměře 4m2, KN p.č. 3329/178 o výměře  

       2178m2, KN p.č. 3329/196 o výměře 52m2, KN p.č. 3330/43 o výměře 517m2, 

       KN p.č. 3330/56 o výměře 381m2, KN p.č. 3330/69  o výměře 907m2, vše  

       v k.ú. Tvrdonice   

9.    Kupní smlouva – pozemek KN p.č. 412/1 o výměře 1014m2 a nově vzniklý pozemek  

       KN p.č. 2783/5 o výměře 624m2, který vznikl oddělní z pozemku PK 412/1,  

       v k.ú. Tvrdonice 

10.  Prodej části pozemku KN p.č. 3058/1 o výměře asi 40m2 

11.  Kupní smlouva - nově vzniklý pozemek KN 3058/120 o výměře 33m2, který vznikl    

       oddělením z pozemku PK p.č. 3058/3 v k.ú. Tvrdonice 

12.  Kupní smlouva – pozemky: KN p.č. st. 866 o výměře 614m2, KN p.č. st. 847             

       o výměře 604m2, KN p.č. st. 848/3 o výměře 326m2, KN p.č. st. 869/3 o výměře  

       148m2, KN p.č. st. 856/3 o výměře 304m2, KN p.č. 3316/53 o výměre 73m2, KN   

       p.č. 3316/486 o výměře 295m2, KN p.č. 3316/485 o výměře 1107m2, KN p.č.  

       3316/568 o výměře 55m2, KN p.č. 3316/38 o výměře 3508m2, vše v k.ú. Tvrdonice 

11.  Různé  

12.  Závěr  
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Předsedající navrhl doplnění bodu programu: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sdružení 

prostředků na společnou jednotku požární ochrany. 

 

Bod č. 2 – Volba ověřovatelů zápisů   

Usnesení č. 102: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje ověřovatelem zápisu Josefa Gála a Dalibora 

Adámka. 

 

Bod č. 3 – Volba zapisovatelky  

Usnesení č. 103: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje zapisovatele zápisu Janu Vlašicovou. 

 

Bod č. 4 – Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2019 

(viz příloha č. 3)  

Usnesení č. 104: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice projednalo zprávu auditora o přezkoumání hospodaření 

územního samosprávného celku Obce Tvrdonice za účetní období 2019. Při 

přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Zastupitelstvo obce 

Tvrdonice ji bere na vědomí. 

 

Bod č. 5 – Závěrečný účet Obec Tvrdonice za rok 2019  (viz. příloha č. 4).            

Usnesení č. 105: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice po projednání závěrečného účtu vyslovuje souhlas s 

hospodařením obce za hospodářský rok 2019, a to bez výhrad. Hospodářský výsledek 

bude převeden z účtu 431 – výsledek hospodaření běžného období na účet 432 – 

výsledek hospodaření minulých období ve výši -1.465.639,07 Kč.  

 

Bod č. 6 – Účetní závěrka obce za rok 2019 (viz příloha č. 5).   

Usnesení č. 106: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje účetní závěrku Obce Tvrdonice za rok 2019. 

 

Bod č. 7 – Veřejnoprávní smlouva - Fotbalový klub mládeže Podluží, TJ Sokol 

Tvrdonice, Slovácký krůžek v Tvrdonicích, Český zahrádkářský svaz, Moravský 

rybářský svaz  (viz přílohy č. 6). 

Usnesení č. 107: 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce Tvrdonice pro rok 2020 s “FOTBALOVÝ KLUB MLÁDEŽE PODLUŽÍ 

Z.S.“, se sídlem Kostice č.p. 724, 691 52 Kostice, IČ: 03935612, ve výši 216.000,-Kč 

v předloženém znění. 

 

Usnesení č. 108: 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce Tvrdonice pro rok 2020 s „TJ SOKOL TVRDONICE Z.S.“, se sídlem 

Kůt 708/2, 691 53 Tvrdonice, IČ: 46215123, ve výši 1.710.000,-Kč v předloženém znění. 

 

Usnesení č. 109: 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce Tvrdonice pro rok 2020 s „SLOVÁCKÝ PODLUŽÁCKÝ KRŮŽEK 

V TVRDONICÍCH“, 691 53 Tvrdonice, IČ: 70860246, ve výši 146.000,-Kč 

v předloženém znění. 
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Usnesení č. 110: 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce Tvrdonice pro rok 2020 s „ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, Z.O. 

TVRDONICE“, se sídlem Družstevní 759/26, 691 53 Tvrdonice, IČ: 65804945, ve výši 

90.000,-Kč v předloženém znění. 

 

Usnesení č. 111: 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce Tvrdonice pro rok 2020 s „MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, Z.S., 

POBOČNÝ SPOLEK TVRDONICE“, se sídlem Rybáře 776/26, 691 53 Tvrdoncice, IČ: 

70947058, ve výši 100.000,-Kč v předloženém znění. 

 

Bod č. 8 – Koupě pozemků KN p.č. 3329/164 o výměře 4m2, KN p.č. 3329/178        

o výměře 2178m2, KN p.č. 3329/196 o výměře 52m2, KN p.č. 3330/43 o výměře 

517m2, KN p.č. 3330/56 o výměře 381m2, KN p.č. 3330/69 o výměře 907m2, vše 

v k.ú. Tvrdonice (příloha č. 7) 

Usnesení č. 112 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice nevyhovuje žádosti o koupi pozemků: KN parc. č. 

3329/164, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m2, KN parc. č. 3329/178, 

orná půda, zemědělský půdní fond, o výměře 2178 m2, KN parc. č. 3329/196, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, o výměře 52 m2, KN parc. č. 3330/43 ostatní plocha, jiná 

plocha, o výměře 517 m2, KN parc. č. 3330/56 orná půda, zemědělský půdní fond, o 

výměře 381 m2, KN parc. č. 3330/69  orná půda, zemědělský půdní fond, o výměře 907 

m2, vše v k.ú. Tvrdonice od společnosti XXX. 

 

Bod č. 9 – Kupní smlouva – pozemek KN p.č. 412/1 o výměře 1014m2 a nově 

vzniklý pozemek KN p.č. 2783/5 o výměře 624m2, který vznikl oddělní z pozemku 

PK 412/1, v k.ú. Tvrdonice  (viz příloha č. 8)     

Usnesení č. 113: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice rozhoduje o uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení 

služebnosti v předloženém znění, jejímž předmětem je prodej pozemků: KN p.č. 412/1 

vinice, zemědělský půdní fond, o výměře 1014 m2 a nově vzniklého pozemku KN p.č. 

2783/5 orná půda, zemědělský půdní fond, o výměře 624 m2, který vznikl na základě 

Geometrického plánu č. 1714-145/2019 vypracovaného panem Radimem Tomancem, se 

sídlem nám. Míru 107/7, 691 53 Tvrdonice, z pozemku PK 412/1 parcela zjednodušené 

evidence, vše v k.ú. Tvrdonice panu XXX, nar. XXX, bytem XXX, za kupní cenu XXX,-Kč 

a dále zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizačního vedení na výše uvedeném 

pozemku KN p.č. 412/1 vinice, zemědělský půdní fond, ve prospěch obce Tvrdonice, 

jako oprávněné z této služebnosti. 

 

Bod č. 10 –  Prodej části pozemku KN p.č. 3058/1 o výměře asi 40m2  

(viz příloha č. 9)  

Usnesení č. 114: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice nevyhovuje žádosti o prodej části pozemku KN p.č. 

parcela 3058/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 40 m2, v k.ú. 

Tvrdonice, manželů XXX, nar. xxx a XXX, nar. xxx, oba bytem xxx. 
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Bod č. 11 -  Kupní smlouva - nově vzniklý pozemek KN 3058/120 o výměře 33m2, 

který vznikl oddělením z pozemku PK p.č. 3058/3 v k.ú. Tvrdonice                        

(viz příloha č. 10) 

Usnesení č.115: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice rozhoduje o prodeji spoluvlastnických podílů o velikosti 

id. ½ na nově vzniklém pozemku označeném jako KN p.č. 3058/120 zahrada, zemědělský 

půdní fond, o výměře 33 m2, který vznikl oddělením z pozemku PK p.č. parcela 3058/3 

parcela zjednodušené evidence, o výměře 3327 m2, v k.ú. Tvrdonice, na základě 

geometrického plánu č. 1203-5/2014 vypracovaného panem Radimem Tomancem, se 

sídlem nám. Míru 107/7, 691 53 Tvrdonice, manželům XXX, nar. xxx a XXX, nar. xxx, 

oba bytem xxx, za celkovou kupní cenu ve výši celkem XXX,-Kč a schvaluje uzavření 

kupní smlouvy v této věci v předloženém znění. 

 

Bod č. 12 –  Kupní smlouva – pozemky: KN p.č. st. 866 o výměře 614m2, KN p.č. 

st. 847 o výměře 604m2, KN p.č. st. 848/3 o výměře 326m2, KN p.č. st. 869/3 o 

výměře 148m2, KN p.č. st. 856/3 o výměře 304m2, KN p.č. 3316/53 o výměre 73m2, 

KN p.č. 3316/486 o výměře 295m2,    KN p.č. 3316/485 o výměře 1107m2, KN p.č. 

3316/568 o výměře 55m2, KN p.č. 3316/38 o výměře 3508m2, vše v k.ú. Tvrdonice 

(viz příloha č. 11)  

Usnesení č. 116: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice bere na vědomí žádost o prodej pozemků: KN p.č. st. 866 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 614m2, KN p.č. st. 847 zastavěná plocha a 

nádvoří, o výměře 604m2, KN p.č. st. 848/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 

326m2, KN p.č. st. 869/3 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 148m2, KN p.č. st. 

856/3 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 304m2, KN p.č. 3316/53 ostatní plocha, 

manipulační plocha, o výměre 73m2, KN p.č. 3316/486 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, o výměře 295m2, KN p.č. 3316/485 ostatní plocha, ostatní komunikace, o 

výměře 1107m2, KN p.č. 3316/568 orná půda, zemědělský půdní fond, o výměře 55m2, 

KN p.č. 3316/38 orná půda, zemědělský půdní fond, o výměře 3508m2, vše v k.ú. 

Tvrdonice společnosti XXX, se sídlem XXX a doporučuje prodej odložit z důvodu 

geometrického zaměření. 

 

Doplněný bod –  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sdružení prostředků na společnou 

jednotku požární ochrany (příloha č. 12) 

Usnesení č. 117: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje uzavření dodatku č. 2 v předloženém znění ke 

Smlouvě o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany, ze dne 

06.10.2011, mezi obcí Tvrdonice a obcí Kostice, se sídlem nám. Osvobození 14, Kostice, 

IČO 00283274, jehož předmětem je navýšení příspěvku poskytovaného obcí Kostice 

obci Tvrdonice na částku 250.000,-Kč. 

 

Bod č. 13 – Různé 

Poděkování - Předsedající by rád poděkoval občanům a zastupitelům ohledně zvládání 

situace s koronavirem. Rád by poděkoval konkrétně za nabídnutou pomoc Ing. Petru 

Janulíkovi a Ing. Leoši Doskočilovi Ph.D., který zajistil první dodávku dezinfekce 

Anticovid. Také musí poděkovat všem zaměstnancům obce, knihovny a pošty, protože i 

přes toto období nebyla obec úplně zavřena a poskytovala rady a zajišťovala roušky pro 

občany. Předsedající také poděkoval všem, kteří šili roušky nebo poskytli materiál, 

Poděkoval J. Jíravovi z Lanžhota, který zdarma opravoval šicí stroje. Poděkoval i 

pracovníkům v obchodem a všem těm, kteří byli ve službě a přispívali, aby se situace 

zmírnila. Poděkoval všem, že se chovali zodpovědně. 

 



Výpis usnesení z 10. zasedání ZO Tvrdonice 11.05.2020 

 

 5/9 

 

Rozpočet – Předsedající znovu zopakoval, že z důvodu snížení daňových příjmů bude 

muset obec škrtat v rozpočtu. Bude muset snížit dotace spolkům, přestože zastupitelstvo 

před chvílí smlouvy schválilo. Nechce však omezit chod spolků. Spolky budou muset 

omezit investice, které připravují a které ještě nezačaly realizovat. Obec se také bude 

muset dohodnout na zastavení svých investičních akcí (např. dotace na ZŠ). 

Předsedajícímu bylo zatím neoficiálně sděleno, že obec získala dotaci na výstavbu 

chodníků na ul. Týnecká, kterou nemá zapracovanou v rozpočtu.  

- Zastupitel Ing. Per Čech se dotázal, jestli bude zastavena akce odkanalizování na 

ul. Slovácká. 

- Předsedající informoval, že u této akce je již podepsaná smlouva a práce. Tato 

akce se zastavovat nebude. Rušit by se měly pouze připravované akce 

 

TNS -  Předsedající informoval, že naše největší akce, tj. národopisné slavnosti Podluží  

            v písni a tanci, byla definitivně zrušena. 

 

 

Protože nebylo žádných dotazů, předsedající všem poděkoval za účast a zasedání           

v 18:20 hod. ukončil. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1/ Prezenční listina 

2/ Pozvánka o konání zasedání zastupitelstva obce 

3/ Zpráva auditora o výsledku přezkoumání ÚSC za rok 2019 

4/ Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2019 

5/ Účetní závěrka obce za rok 2019 

6/ Veřejnoprávní smlouva -  Fotbalový klub mládeže Podluží, TJ Sokol Tvrdonice,  

    Slovácký krůžek v Tvrdonicích, Český zahrádkářský svaz, Moravský rybářský svaz 

7/ Žádost o koupi pozemků – XXX 

8/ Kupní smlouva – XXX 

9/ Žádost o prodej pozemku – manželé XXX 

10/ Žádost a kupní smlouva na prodej pozemku – manželé XXX 

11/ Žádost o prodej pozemků - XXX 

12/ Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sdružení prostředků na společnou jednotku požární 

ochrany 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 20.05.2020 

 

    

 

                                                                         ………………………….. 

                                                                          Ing. Zdeněk Tesařík, starosta obce 

 

 

 

Ověřující zápisu:   Josef Gál                           ----------------------------------- 

 

 

 

                              Dalibor Adámek               ……………………………... 
 

 


