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Z Á P I S 
o průběhu 14. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice, 

  konaného dne 16.12.2020 v 17:30 hod. na Dělnickém domě 

ve Tvrdonicích 

 

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 8.12.2020 do 17.12.2020. 

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., Milan Trecha, Josef 

Gál, Jiří Balga, Soňa Krásná, Jiří Hasil, Milan Maška, Aleš Hrnčíř, Ing. Alena 

Studenitsch Janotová 

Omluveni ZO: Ing. Petr Čech, Mgr. Marek Hunkař 

 

Přítomno bylo 13 členů zastupitelstva (příloha č. 1), takže zastupitelstvo bylo 

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

Počet přítomných občanů: 11 (příloha č. 2) 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 13 byl řádně ověřen a nebyla proti němu 

vznesena žádná námitka, zápis byl schválen a je k nahlédnutí. 

 

Bod č. 1 - Zahájení 

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

obce  

Ing. Zdeňkem Tesaříkem (dále jako „předsedající“), který požádal zastupitele o 

doplnění bodu programu o Obecně závaznou vyhlášku obce Tvrdonice č. 3/2020 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dotázal 

se, zda má ještě někdo nějaký bod programu na doplnění. Nikdo z přítomných 

neměl nic k doplnění. Předsedají dal hlasovat o doplnění programu o bod 

Obecně závazné vyhlášky obce Tvrdonice č. 3/2020 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. 

Hlasování č.1          pro 13 - proti 0 - zdržel se 0 

 

Předsedající seznámil přítomné s programem zasedání (příloha č.3). 
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Návrh usnesení č. 145: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje následující program zasedání: 

 

1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Volba zapisovatelky 

4. Rozpočet obce na rok 2021 

5. Rozpočet sociálního fondu na rok 2021 

6. Rozpočtové opatření č. 7/2020 

7. Schválení podání žádosti o dotaci z MMR Podpora obnovy a rozvoje 

venkova  

DT 117D8210B – běžecký ovál u základní školy 

8. Obecně závazná vyhláška obce Tvrdonice č. 3/2020 o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů  

9. Závěr 

Hlasování č. 2        pro 13 – proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 145 bylo schváleno. 

 

Bod č. 2 – Volba ověřovatelů zápisů   

Návrh usnesení č. 146: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje ověřovatelem zápisu Soňu Krásnou a 

Milana Trechu. 

Hlasování č. 3                                                           pro 13 – proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 146 bylo schváleno.  

 

Bod č. 3 – Volba zapisovatelky  

Návrh usnesení č. 147: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje zapisovatele zápisu Evu Blažkovou. 

Hlasování č. 4                                                           pro 13 – proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 147 bylo schváleno. 

 

Bod č. 4 – Rozpočet obce na rok 2021 (viz příloha č. 4) 

Návrh usnesení: č. 148: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje rozpočet obce Tvrdonice na rok 2021 ve 

výši             39 876 379,- Kč v předloženém znění (viz. příloha č. 4). 

Hlasování č. 5                                                            pro 12 – proti 0 – zdržel se 1 

Usnesení č. 148 bylo schváleno. 

 

Bod č. 5 – Rozpočet soc. fondu na rok 2021 (viz příloha č. 5) 

Návrh usnesení: č. 149: 
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Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje rozpočet Sociální fondu na rok 2021  

ve výši 228. 000,- Kč v předloženém znění (viz. příloha č. 5) 

Hlasování č. 6                                                           pro 13 – proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 149 bylo schváleno. 

 

Bod č. 6 – Rozpočtové opatření č. 7/2020 (viz příloha č. 6) 

Návrh usnesení: č.150: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020 ve výši 4. 

000. 000,- Kč v předloženém znění (viz. příloha č.6). 

Hlasování č. 7                                                            pro 12 – proti 0 – zdržel se 1 

Usnesení č. 150 bylo schváleno. 

 

Bod č. 7 – Schválení podání žádosti o dotaci z MMR Podpora obnovy a 

rozvoje venkova DT 117D8210B – běžecký ovál u základní školy (viz příloha 

č. 7) 

Návrh usnesení: č. 151: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje podání žádosti na MMR, dotační titul 

„117d8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury“ z programu 117D8210 

Podpora obnovy a rozvoje venkova na akci „Běžecký ovál u ZŠ Tvrdonice“. 

Hlasování č. 8                                                             pro 13 – proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 151 bylo schváleno. 

 

Bod č. 8 - Obecně závazná vyhláška obce Tvrdonice č. 3/2020 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a zrušení Obecně závazné 

vyhlášky č.2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

(viz příloha č. 8) 

Návrh usnesení: č. 152: 

ZO Tvrdonice schvaluje v předloženém znění OZV obce Tvrdonice č. 3/2020  

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se zároveň zrušuje OZV 

obce Tvrdonice č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 

17.12.2014, a to s účinností od 01.01.2021. 

Hlasování č. 9                                                             pro 12 – proti 0 – zdržel se 1 

Usnesení č. 152 bylo schváleno. 

 

Bod č. 9 - Závěr 

Předsedající oznámil, že jsme jediná obec v rámci ORP Břeclav, která nemá 

žádného nemocného s COVI 19. Poděkoval všem za dodržování hygienických 

opatření. 

Předsedající oznámil, že ohňostroj je v letošním roce zrušen. 
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Předsedající všem poděkoval, popřál hodně zdraví do nového roku a zasedání 

v 18:39 hodin ukončil. 

 

Příloha zápisu: 

1/ Prezenční listina zastupitelé 

2/ Prezenční listina občané 

3/ Pozvánka o konání zastupitelstva obce 

4/ Rozpočet obce na rok 2021 

5/ Rozpočet soc. fondu na rok 2021 

6/ Rozpočtové opatření č. 7/2020 

7/ Žádost o dotaci z MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova DT 117D8210B 

– běžecký ovál u ZŠ 

8/ Obecně závazná vyhláška obce Tvrdonice č. 3/2020 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 17.12.2020 

 

 

 

       

        …………………………… 

                                                                       Ing. Zdeněk   Tesařík 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Soňa Krásná:  …………………………… 

                                

                               

                           

                                  Milan Trecha:  …………………………….  
    

   


