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Výpis usnesení z 17. zasedání  
Zastupitelstva obce Tvrdonice 

ze dne 28. 06. 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 18. 06. 2021 do 29. 06. 2021. 

Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

 

 

Přítomni ZO: Ing. Dagmar Pavlíková Nešporová, MUDr. Lenka Čapková, 

Ing. Zdeněk Tesařík, Milan Trecha, Josef Gál, Jiří Hasil, Ing. Leoš Doskočil Ph.D, 

Jiří Balga, Milan Maška, Ing. Petr Čech, Ing. Alena Studenitsch Janotová 

 
Omluveni ZO: Soňa Krásná, Ing. Petr Janulík, Mgr. Marek Hunkař, Aleš Hrnčíř 

 

Přítomno bylo 11 členů zastupitelstva (příloha č. 1), takže zastupitelstvo bylo 

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

 

Počet přítomných občanů: 6 

 

Bod č. 1: Zahájení 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice bylo zahájeno 17:30 hodin starostou 
obce Ing. Zdeňkem Tesaříkem (dále jako „předsedající“), který požádal 
zastupitele o doplnění bodu programu „Poskytnutí daru obcím postihnutých 
živelnou pohromou“. Dotázal se, zda má ještě někdo nějaký bod programu na 
doplnění. Nikdo z přítomných neměl nic k doplnění. Předsedající dal hlasovat 
o doplnění programu. 
Zápis z předchozího zastupitelstva byl řádně ověřen a nebyly proti němu 
podány žádné námitky. 
 
 

Návrh usnesení č. 173 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje následující program zasedání: 

1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Volba zapisovatelky 

4. Zpráva z revize hospodaření svazku Regionu Podluží za období roku 2020 

5. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního 

samosprávného celku za rok 2020 

6. Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2020 
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7. Účetní závěrka obce za rok 2020 

8. Prodej nově vzniklého pozemku KN p. č. 307/11 o výměře 11 m2, který vznikl dle 

GP oddělením z pozemku KN p. č. 3074/8 v k.ú. Tvrdonice 

9. Prodej vzniklého pozemku KN p. č. st. 1217 o výměře 39 m2, který vznikl dle GP 

oddělením z pozemků KN p. č. 3058/1 a KN p. č. 2218/2, vše v k.ú. Tvrdonice  

10. Poskytnutí daru obcím postihnutých živelnou pohromou 

11.  Závěr      

 

Hlasování č. 1                    pro 11 – proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 173 bylo schváleno. 
 

Bod č. 2 : Volba ověřovatelů zápisu 

 

Návrh usnesení č. 174 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje ověřovatelem zápisu Milana Mašku  

a Ing. Dagmar Pavlíkovou Nešporovou. 

 

Hlasování č. 2           pro 11 - proti 0 - zdržel se 0 

Usnesení č. 174 bylo schváleno. 

 

Bod č. 3: Volba zapisovatelky 

 

Návrh na usnesení č. 175 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje zapisovatelem zápisu Evu Blažkovou. 

 

Hlasování č. 3           pro 11 – proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 175 bylo schváleno. 
 

Bod č. 4: Zpráva z revize hospodaření svazku Regionu Podluží za období roku 2020 

Návrh na usnesení č. 176                                                                                                                                               

ZO obce Tvrdonice bere na vědomí Zprávu z revize hospodaření svazku obcí Region 

Podluží za období roku 2020 ze dne 18. 05. 2021 v předloženém znění. 

Hlasování č. 4                                                                  pro 11 – proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 176 bere na vědomí 

 

Bod č. 5: Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního           

samosprávného celku za rok 2020 
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Návrh usnesení č.: 177                                                                       
Zastupitelstvo obce Tvrdonice projednalo předloženou zprávu auditora                   
o přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obce Tvrdonice 
za účetní období 2020. Při přezkoumání hospodaření územního celku Obec 
Tvrdonice za rok 2020 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice ji bere na vědomí. 

Hlasování č. 5                                                                 pro 11 – proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 177 bere na vědomí 

 

Bod č. 6: Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2020  
 
Návrh usnesení č.: 178                                                                    
Zastupitelstvo obce Tvrdonice po projednání předloženého závěrečného účtu 
obce Tvrdonice vyslovuje souhlas s hospodařením obce za hospodářský rok 
2020, a to bez výhrad. Hospodářský výsledek bude převeden z účtu 431 – 
výsledek hospodaření běžného období na účet 432 – výsledek hospodaření 
minulých období ve výši 6.855.213,79 Kč, zastupitelstvo obce Tvrdonice tedy 

schvaluje předložený závěrečný účet obce Tvrdonice. 

 

Hlasování č. 6              pro 11 – proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 178 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 7: Účetní závěrka obce za rok 2020 

 

Návrh usnesení č.: 179 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje předloženou účetní závěrku Obce 

Tvrdonice za rok 2020.   
 

Hlasování č. 7          pro 11 – proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 179 bylo schváleno. 

 

Bod. č. 8: Prodej nově vzniklého pozemku KN p. č. 307/11 o výměře 11 m2, který 

vznikl dle GP oddělením z pozemku KN p. č. 3074/8 v k.ú. Tvrdonice 

 
 
Návrh usnesení č.: 180 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice rozhoduje o prodeji nově vzniklého pozemku 
označeného jako KN p.č. 307/11 vinice, zemědělský půdní fond, o výměře         
11 m2, který vznikl oddělením z pozemku KN p.č. 307/8 vinice, zemědělský 
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půdní fond, v k.ú. Tvrdonice, na základě geometrického plánu č. 1776-45/2021  
vypracovaného panem XXX, se sídlem XXX, paní XXX, nar. XXX, bytem XXX, 
za celkovou kupní cenu ve výši celkem 770,-Kč a schvaluje uzavření kupní 

smlouvy v této věci v předloženém znění. 

 

Hlasování č.8                      pro 11 – proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 180 bylo schváleno. 

 Bod. č. 9: Prodej vzniklého pozemku KN p. č. st. 1217 o výměře 39 m2, který vznikl 

dle GP oddělením z pozemků KN p. č. 3058/1 a KN p. č. 2218/2, vše v k.ú. Tvrdonice 

Návrh usnesení č.: 181 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice rozhoduje o prodeji nově vzniklého pozemku 
označeného jako KN p. č. st. 1217 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře            
39 m2, který vznikl oddělením a sloučením z pozemku KN p.č. 3058/1 ostatní 
plocha, ostatní komunikace a pozemku KN p.č. 2218/2 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, v k.ú. Tvrdonice, na základě geometrického plánu č. 1771-20/2021  
vypracovaného panem XXX, se sídlem XXX, panu XXX, nar. XXX, bytem XXX, 
za celkovou kupní cenu ve výši celkem 2.730,-Kč a schvaluje uzavření kupní 
smlouvy v této věci v předloženém znění. 
 

Hlasování č. 9      pro 11 – proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 181 bylo schváleno. 

 

Bod. Č. 10: Poskytnutí daru obcím postihnutých živelnou pohromou     

Návrh usnesení č.:182 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje poskytnutí finančních darů v celkové výši 

200.000, - Kč, pro obce postižené živelnou katastrofou-tornádem. Schvaluje uzavření 

darovacích smluv. 

 

Hlasování č. 10         pro 11 – proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 182 bylo schváleno. 

 

Bod č. 11 Závěr 

Předsedající informoval zastupitele o situaci v postižených obcích tornádem. 
Všem, kteří pomáhají, poděkoval. Naše obec byla zasažena minimálně.  

Zastupitel Gál informoval o činnosti SDH Tvrdonice v postižených obcích.  

Předsedající informoval o havárii kanalizaci na ulici Konec a o odloženém 
koncertu skupiny Olympic. Se skupinou Olympic se jedná o novém termínu     
a možnosti uskutečnit koncert jako benefiční.  
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Protože nikdo neměl dalších dotazů, předsedající poděkoval a zasedání 
v 19:20 hod. ukončil. 

Přílohy zápisu: 

1/ Prezenční listina 

2/ Pozvánka o konání zasedání zastupitelstva obce 

3/ Omluvenky ZO 

4/ Zpráva z revize hospodaření svazku Regionu Podluží za období roku 2020 

5/ Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného     
celku za rok 2020 

6/ Závěrečný účet Obce Tvrdonice 2020 

7/ Účetní závěrka obce za rok 2020 

8/ Prodej nově vzniklého pozemku KN p.č. 307/11 o výměře 11 m2 

9/ Prodej nově vzniklého pozemku KN p.č. st. 1217 o výměře 39 m2 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 05. 07. 2021 

 

 

       ………….………………………………………………… 

       Ing. Zdeněk Tesařík, starosta obce 

 

  

Ověřovatelé zápisu: p. Milan Maška        …………………..………………….
            

                             

              Ing. Dagmar Pavlíková Nešporová …………………………………………….
        


