15. zasedání ZO Tvrdonice – 24.3.2021

Výpis usnesení z 15. zasedání
Zastupitelstva obce Tvrdonice
ze dne 24.03.2021

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 16. 03. 2021 do 24. 03. 2021. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Přítomni ZO: Milan Maška, Ing. Dagmar Pavlíková Nešporová, Ing. Zdeněk Tesařík,
Jiří Hasil, Milan Trecha, Josef Gál, Mgr. Marek Hunkař, Aleš Hrnčíř, Ing. Petr Janulík,
MUDr. Lenka Čapková, Ing. Alena Studenitsch Janotová
Omluveni: Ing. Petr Čech, Soňa Krásná, Ing. Leoš Doskočil Ph.D., Jiří Balga
Přítomno bylo 11 členů zastupitelstva (příloha č. 1), takže zastupitelstvo bylo
usnášeníschopné (dle § 92 odst. 3 zákona o obcích).
Počet přítomných občanů: 5 (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. 153:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje následující program zasedání:
1.
Zahájení
2.
Volba ověřovatelů zápisu
3.
Volba zapisovatelky
4.
Veřejnoprávní smlouva – Okrašlovací spolek Tvrdonice, Fotbalový klub mládeže
Podluží, TJ Sokol Tvrdonice, Slovácký podlužácký krůžek v Tvrdonicích, DNS
Pomněnka, Český zahrádkářský svaz, Moravský rybářský svaz
5.
Prodej nově vzniklého pozemku KN p.č. st. 1209 o výměře 28 m2, který vznikl dle
GP z částí pozemků KN p.č. 2215/52 a KN p.č. 2215/54, vše v k.ú. Tvrdonice.
6.
Prodej částí pozemků PK p.č. 2217 o výměře 2745 m2, PK p.č. 3056 o výměře
280 m2, KN p.č. 3312/12 o výměře 71 m2, vše v k.ú. Tvrdonice
7.
Prodej pozemků KN p.č. st. 866 o výměře 614 m2, KN p.č. st. 847 o výměře 604
2
m , KN p.č. st. 848/3 o výměře 326 m2, KN p.č. st. 869/3 o výměře 148 m2, KN p.č.
st. 856/3 o výměře 304 m2, KN p.č. 3316/53 o výměře 73 m2, KN p.č. 3316/486 o výměře
295 m2, část pozemku KN p.č. 3316/485 o výměře 1066 m2, KN p.č. 3316/568 o výměře
55 m2, KN p.č. 3316/38 o výměře 3508 m2 a nově vzniklého pozemku 3316/969, který
vznikl oddělením z pozemku KN p.č. 3316/146, vše v k.ú. Tvrdonice
8.
Různé
9.
Závěr
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Hlasování č. 1
Usnesení č. 153 bylo schváleno.

pro 11 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 2 – Volba ověřovatelů zápisů
Návrh usnesení č. 154:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje ověřovatelem zápisu Mgr. Marka Hunkaře a Ing.
Alenu Studenitsch Janotovou.
Hlasování č. 2
Usnesení č. 154 bylo schváleno.

pro 11 – proti 0 – zdržel se 0

Bod.č. 3 – Volba zapisovatelky
Návrh usnesení č. 155:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje zapisovatele zápisu Hanu Gaszczykovou.
Hlasování č. 3
Usnesení č. 155 bylo schváleno.

pro 11 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 4 – Veřejnoprávní smlouva – Okrašlovací spolek Tvrdonice, Fotbalový klub
mládeže Podluží, TJ Sokol Tvrdonice, Slovácký podlužácký krůžek v Tvrdonicích,
DNS Pomněnka, Český zahrádkářský svaz, Moravský rybářský svaz (příloha č. 4)
Návrh usnesení č. 156:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Tvrdonice pro rok 2021 s „OKRAŠLOVACÍ SPOLEK TVRDONICE.“,
se sídlem nám. Míru 110/6, 691 53 Tvrdonice, IČ: 22873546, ve výši 75.000,-Kč
v předloženém znění.
Hlasování č. 4
Usnesení č. 156 bylo schváleno.

pro 11 – proti 0 – zdržel se 0

Návrh usnesení č. 157:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Tvrdonice pro rok 2021 s “FOTBALOVÝ KLUB MLÁDEŽE PODLUŽÍ
Z.S.“, se sídlem Kostice č.p. 724, 691 52 Kostice, IČ: 03935612, ve výši 218.000,- Kč
v předloženém znění.
Hlasování č. 5
Usnesení č. 157 bylo schváleno.

pro 10 – proti 0 – zdržel se 1

Návrh usnesení č. 158:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Tvrdonice pro rok 2021 s „TJ SOKOL TVRDONICE Z.S.“, se sídlem
Kůt 708/2, 691 53 Tvrdonice, IČ: 46215123, ve výši 1.670.000,- Kč v předloženém
znění.
Hlasování č. 6
Usnesení č. 158 bylo schváleno.

pro 11 – proti 0 – zdržel se 0
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Návrh usnesení č. 159:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Tvrdonice pro rok 2021 s „SLOVÁCKÝ PODLUŽÁCKÝ KRŮŽEK
V TVRDONICÍCH“, nám. Míru 110/6, 691 53 Tvrdonice, IČ: 70860246, ve výši
133.000,- Kč v předloženém znění.
Hlasování č. 7
Usnesení č. 159 bylo schváleno.

pro 11 – proti 0 – zdržel se 0

Návrh usnesení č. 160:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Tvrdonice pro rok 2021 s „DĚTSKÝ NÁRODOPISNÝ SOUBOR
POMNĚNKA TVRDONICE Z.S..“, se sídlem nám. Míru 110/6, 691 53 Tvrdonice, IČ:
09607307, ve výši 60.000,- Kč v předloženém znění.
Hlasování č. 8
Usnesení č. 160 bylo schváleno.

pro 11 – proti 0 – zdržel se 0

Návrh usnesení č. 161:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Tvrdonice pro rok 2021 s „ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, Z.O.
TVRDONICE“, se sídlem Družstevní 759/26, 691 53 Tvrdonice, IČ: 65804945, ve výši
75.000,- Kč v předloženém znění.
Hlasování č. 9
Usnesení č. 161 bylo schváleno.

pro 11 – proti 0 – zdržel se 0

Návrh usnesení č. 162:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Tvrdonice pro rok 2021 s „MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, Z.S.,
POBOČNÝ SPOLEK TVRDONICE“, se sídlem Rybáře 776/26, 691 53 Tvrdonice, IČ:
70947058, ve výši 105.000,- Kč v předloženém znění.
Hlasování č. 10
Usnesení č. 162 bylo schváleno.

pro 11 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 5 – Prodej nově vzniklého pozemku KN p.č. st. 1209 o výměře 28 m2, který
vznikl dle GP z částí pozemků KN p.č. 2215/52 a KN p.č. 2215/54, vše v k.ú.
Tvrdonice (příloha č. 5)
Návrh usnesení č. 163:
ZO Tvrdonice schvaluje prodej nově vzniklého pozemku ve vlastnictví obce Tvrdonice
označeného jako pozemek KN p.č. st. 1209 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 28
m2, který vznikl na základě GP č. 1732-44/2020 vypracovaného panem Radimem
Tomancem, se sídlem nám. Míru 107/7, 691 53 Tvrdonice z pozemků: KN p.č. 2215/52 a
pozemku KN p.č. 2215/54 v k.ú. Tvrdonice, panu XXX, nar. XXX, bytem XXX, za kupní
cenu celkem 70,- Kč/m2 a schvaluje uzavření kupní smlouvy v této věci v předloženém
znění.
Hlasování č. 11
Usnesení č. 163 bylo schváleno.

pro 11 – proti 0 – zdržel se 0

3/6

15. zasedání ZO Tvrdonice – 24.3.2021

Bod č. 6 - Prodej částí pozemků PK p.č. 2217 o výměře 2745 m2, PK p.č. 3056 o
výměře 280 m2, KN p.č. 3312/12 o výměře 71 m2, vše v k.ú. Tvrdonice (příloha č. 6)
Návrh usnesení č. 164:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice potvrzuje, že souhlasí s prodejem částí pozemků PK p.č.
2217 o výměře 2745m2, PK p.č. 3056 o výměře 280 m2, KN p.č. 3312/12 o výměře 71
m2, vše v k.ú. Tvrdonice, evidovaného na LV č. 10001 u KÚ JMK, Katastrální
pracoviště Břeclav, do výlučného vlastnictví pana XXX, bytem XXX, za cenu 25,- Kč za
m2, v místě a čase obvyklou, kdy uzavření kupní smlouvy bude předloženo ke schválení
na následujícím zasedání ZO, po prověření platnosti vyhotoveného geometrického
plánu.
Hlasování č. 12
Usnesení č. 164 bylo schváleno.

pro 10 – proti 0 – zdržel se 1

Bod č. . 7 - Prodej pozemků KN p.č. st. 866 o výměře 614 m2, KN p.č. st. 847 o
výměře 604 m2, KN p.č. st. 848/3 o výměře 326 m2, KN p.č. st. 869/3 o výměře 148
m2, KN p.č. st. 856/3 o výměře 304 m2, KN p.č. 3316/53 o výměře 73 m2, KN p.č.
3316/486 o výměře 295 m2, část pozemku KN p.č. 3316/485 o výměře 1066 m2, KN
p.č. 3316/568 o výměře 55 m2, KN p.č. 3316/38 o výměře 3508 m2 a nově vzniklého
pozemku 3316/969, který vznikl oddělením z pozemku KN p.č. 3316/146, vše v k.ú.
Tvrdonice (příloha č. 7)
Návrh usnesení č.165:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice rozhoduje o prodeji pozemků: KN p.č. st. 866 zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 614 m2, KN p.č. st. 847 zastavěná plocha a nádvoří, o
výměře 604 m2, KN p.č. st. 848/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 326 m2, KN
p.č. st. 869/3 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 148 m2, KN p.č. st. 856/3 zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 304 m2, KN p.č. 3316/53 ostatní plocha, manipulační
plocha, o výměre 73 m2, KN p.č. 3316/486 ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře 295 m2, KN p.č. 3316/568 orná půda, zemědělský půdní fond, o výměře 55 m2,
KN p.č. 3316/38 orná půda, zemědělský půdní fond, o výměře 3508 m2, KN p.č.
3316/485 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1066 m2, který vznikl oddělením
z pozemku KN p.č. 3316/485 o výměře 1107 m2, na základě GP č. 1739-115/2020,
vypracovaného Ing. Boženou Morcovou, geodetické práce, se sídlem Čechova 693/17,
Břeclav a pozemku KN p.č. 3316/696 orná půda, zemědělský půdní fond, o výměře 1471
m2, který vznikl oddělením z pozemku KN p.č. 3316/146 o výměře 3576 m2, na základě
citovaného GP č. 1739-115/2020, vypracovaného Ing. Boženou Morcovou, geodetické
práce, se sídlem Čechova 693/17, Břeclav vše v k.ú. Tvrdonice společnosti Jižní
Morava, a.s. se sídlem Tvrdonice 701, IČO 47901837, za kupní cenu v místě a čase
obvyklou, určenou znaleckým posudkem ve výši 1.008.127,60 Kč a schvaluje uzavření
kupní smlouvy v této věci v předloženém znění.
Hlasování č. 13
Usnesení č. 165 bylo schváleno.

pro 10 – proti 0 – zdržel se 1

Bod č. 11 – Různé
Předsedající oznámil obdržení dotací a provedení výběrového řízení na akce:
- Revitalizace parku ve Tvrdonicích, kde se jedná o park u Dělnického domu a park na
Konci. Bylo vypsáno výběrové řízení, kde vyhrála Astra Lednice, jedná se o částku cca
700 tis. Bylo již provedeno ořezání a kácení stromů, které byly označeny
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dendrologickým posudkem. Nově by se mělo vysázet kolem 50 nových stromů a nové
keře a květiny. Akce by měla být dokončena do září tohoto roku.
- Další dotace je na Zvýšení bezpečnosti chodců ul. Týnecká, výběrové řízení vyhrála
Stavba a údržba silnic Břeclav. Stavba by měla začít po Velikonocích, ještě se řeší
problém s telekomunikační sítí asi u třech domků, kde bude muset být provedena
přeložka kabelů.
Předsedající informoval o výběrovém řízení na ředitele/ředitelku základní školy, kde se
přihlásil pouze jeden zájemce. Od 1.7.2021 bude novým ředitelem pan XXX, současný
zástupce základní školy, který prošel komisí bez výhrad. Komise byla složená ze
zástupců obce, školní inspekce, krajského úřadu, pedagogického pracovníka, člena
školské rady, odborníka v oblasti státní správy a odborníka v oblasti organizace a řízení
školství.
Zastupitel Hunkař se dotazoval, zda bude nová výsadba kolem rybníka. V současné
době zde probíhají terénní úpravy, kde je vykáceno několik stromů, které cca před 1,5
rokem zde vysazovali spolu s Okrašlovacím spolkem.
Předsedající odpověděl, že zde bude nový plot a budou se poté doplňovat nové porosty.
Dále řekl, že se dělala i prořezávka amfiteátru, kde bylo obci doporučeno vykácet
topoly. Také bude vypracován projekt na nové stoly a lavky u těchto topolů a bude se
opravovat i malé kolo v areálu.
Zastupitel Hunkař upozornil, že u hasičské zbrojnice, kde je plechová garáž se propadá
beton z důvodu projíždění těžkých vozidel na soukromý pozemek. Zda je možné s tím
něco udělat.
Zastupitel Maška odpověděl, že v současné době se buduje nový nájezd na tento
pozemek, a to z ulice Nová.
Zastupitelka Čapková se zajímala, jestli se řeší statika Slovácké chalupy.
Zastupitel Trecha řekl, že roh od rybníka je popraskaný z důvodu dřívější špatné
kanalizace, která je již opravena.
Pan XXX se zeptal, v jakém stavu je kanalizace na ul. Plynárenská. Dle něho je zde
špatný spád.
Předsedající vysvětlil, že se postupně monitorují všechny ulice a čistí se šachty, a poté
nám firma, která to provádí zašle zprávu a CD s tímto monitoringem. Řekl, že problém,
který vznikl na ul. Plynárenská, už řeší firma, která čištění prováděla.
Pan XXX řekl, že už se s ním spojili. Dále se dotázal, jak to je s digitalizací a jak to
bude se stavy větrolamů.
Předsedající odpověděl, že v současné době jsou větrolamy na soukromých pozemcích.
Po digitalizaci větrolamy připadnou do majetku obce, která se o ně bude starat.
Pan XXX se ještě dotázal, zda se zastupitelstvo dá přenášet i pro občany.
Předsedající vysvětlil, že by bylo nutné změnit jednací řád zastupitelstva.
Předsedající všem poděkoval a zastupitelstvo v 18.22 hod. ukončil.

Přílohy zápisu:
1/ Prezenční listina
2/ Prezenční listina občanů
3/ Pozvánka o konání zasedání zastupitelstva obce
4/ Veřejnoprávní smlouva – Okrašlovací spolek Tvrdonice, Fotbalový klub mládeže
Podluží, TJ Sokol Tvrdonice, Slovácký podlužácký krůžek v Tvrdonicích, DNS
Pomněnka, Český zahrádkářský svaz, Moravský rybářský svaz
5/ Kupní smlouva pozemku KN p.č. st. 1209 o výměře 28m2, který vznikl dle GP z částí
pozemků KN p.č. 2215/52 a KN p.č. 2215/54, vše v k.ú. Tvrdonice
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6/ Kupní smlouva částí pozemků PK p.č. 2217 o výměře 2745m2, PK p.č. 3056 o
výměře 280m2, KN p.č. 3312/12 o výměře 71m2, vše v k.ú. Tvrdonice
7/ Kupní smlouva na prodej pozemků 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 výměře 73m2, KN p.č.
3316/486 o výměře 295m2, část pozemku KN p.č. 3316/485 o výměře 1066m2, KN p.č.
3316/568 o výměře 55m2, KN p.č. 3316/38 o výměře 3508m2 a nově vzniklého
pozemku 3316/969, který vznikl oddělením z pozemku KN p.č. 3316/146, vše v k.ú.
Tvrdonice
Zápis byl vyhotoven dne 30.03.2021

…………………………
Ing. Zdeněk Tesařík
starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marek Hunkař

..…………………………..

Ing.Alena Studenitsch Janotová
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