20. zasedání ZO Tvrdonice 28.03.2018

Výpis usnesení z 20. zasedání
Zastupitelstva obce Tvrdonice
ze dne 28.03.2018
ZO Tvrdonice schvaluje:
Návrh usnesení č. 215:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba zapisovatelky
4. Pošta Partner
5 Koupě pozemků dle KN p.č. 3210/37 o výměře 162m2 a KN p.č. 3329/95 o výměře
167m2, vše v k.ú. Tvrdonice
6. Koupě části pozemku dle KN p.č. 3210/15 v k.ú. Tvrdonice, nově zaměřeno GP jako
pozemek p.č. 3210/47 o výměře 265m2
7. Veřejnoprávní smlouva – Okrašlovací spolek Tvrdonice
8. Veřejnoprávní smlouva - Fotbalový klub mládeže Podluží
9. Veřejnoprávní smlouva – TJ Sokol Tvrdonice
10. Veřejnoprávní smlouva – Římskokatolická farnost Tvrdonice
11. Veřejnoprávní smlouva - Slovácký Podlužácký krůžek v Tvrdonicích
Hlasování č. 1
Usnesení č. 215 bylo schváleno.

pro 10 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 2 – Volba ověřovatelů zápisů
Návrh usnesení č. 216:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje ověřovatelem zápisu MUDr. Lenku Čapkovou
a Ing. Leoše Doskočila.
Hlasování č. 2
Usnesení č. 216 bylo schváleno.

pro 10 – proti 0 – zdržel se 0

Bod.č. 3 – Volba zapisovatelky
Návrh usnesení č. 217:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje zapisovatele zápisu Janu Vlašicovou.
Hlasování č. 3
Usnesení č. 217 bylo schváleno.

pro 10 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 4 – Pošta Partner
Návrh usnesení č. 218:
ZO Tvrdonice vyjadřuje souhlas s nabídkou České pošty, s.p., aby obec Tvrdonice byla
provozovatelem Pošty Partner a pověřuje starostu obce, aby jménem obce Tvrdonice
jednal o bližších podmínkách provozování Pošty Partner.
Hlasování č. 4
Usnesení č. 218 bylo schváleno.

pro 9 – proti 0 – zdržel se 1
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Bod č. 5 – Koupě pozemků dle KN p.č. 3210/37 o výměře 162m2 a KN p.č. 3329/95
o výměře 167m2, vše v k.ú. Tvrdonice
Návrh usnesení č. 219:
ZO Tvrdonice rozhoduje o koupi pozemků: p.č. 3210/37 ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 162 m2, pozemku p.č. 3329/95 ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 167 m2, ležícího v k.ú. a obci Tvrdonice, evidovaných na
LV č. XXX u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Břeclav, od XXX, bytem XXX, za cenu v místě a čase obvyklou, tj. 70,-Kč/m2 a schvaluje
uzavření kupní smlouvy na koupi tohoto pozemku v předloženém znění.
Hlasování č. 5
Usnesení č. 219 bylo schváleno.

pro 10 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 6 – Koupě části pozemku dle KN p.č. 3210/15 v k.ú. Tvrdonice, nově
zaměřeno GP jako pozemek p.č. 3210/47 o výměře 265m2
Návrh usnesení č. 220:
ZO Tvrdonice rozhoduje o koupi pozemku p.č. 3210/47 ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 265m2, který vznikl na základě geometrického plánu
č. XXX, vyhotoveným XXX, a to oddělením z pozemku p.č. 3210/15 ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 417 m2, ležícího v k.ú. a obci Tvrdonice, evidovaného na
LV č. XXX u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Břeclav, od XXX, za cenu v místě a čase obvyklou, tj. 70,-Kč/m2 a schvaluje uzavření
kupní smlouvy na koupi tohoto pozemku v předloženém znění.
Hlasování č. 6
Usnesení č. 220 bylo schváleno.

pro 10 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 7 – Veřejnoprávní smlouva – Okrašlovací spolek Tvrdonice
Návrh usnesení č. 221:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Tvrdonice pro rok 2018 s „OKRAŠLOVACÍ SPOLEK TVDONICE“,
se sídlem nám. Míru 110/6, 691 53 Tvrdonice, IČO 22873546, ve výši 242.000,-Kč
v předloženém znění.
Hlasování č. 7
Usnesení č. 221 bylo schváleno.

pro 10 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 8 – Veřejnoprávní smlouva - Fotbalový klub mládeže Podluží
Návrh usnesení č. 222:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Tvrdonice pro rok 2018 s „FOTBALOVÝ KLUB MLÁDEŽE PODLUŽÍ
Z.S.“, se sídlem Kostice 724, 691 52 Kostice, IČO 03935612, ve výši 180.000,-Kč
v předloženém znění.
Hlasování č. 8
Usnesení č. 222 bylo schváleno.

pro 10 – proti 0 – zdržel se 0
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Bod č. 9 – Veřejnoprávní smlouva – TJ Sokol Tvrdonice
Návrh usnesení č. 223:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Tvrdonice pro rok 2018 s „TJ SOKOL TVRDONICE Z.S.“, se sídlem
Kůt 708/2, 691 53 Tvrdonice, IČO 46215123, ve výši 1.116.000,-Kč v předloženém
znění.
Hlasování č. 9
Usnesení č. 223 bylo schváleno.

pro 10 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 10 – Veřejnoprávní smlouva – Římskokatolická farnost Tvrdonice
Návrh usnesení č. 224
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Tvrdonice pro rok 2018 s „ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
TVRDONICE“, se sídlem Nová 506/2, 691 53 Tvrdonice, IČO 64520081, ve výši
250.000,-Kč v předloženém znění.
Hlasování č. 10
Usnesení č. 224 bylo schváleno.

pro 10 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 11 - Veřejnoprávní smlouva - Slovácký Podlužácký krůžek v Tvrdonicích
Návrh usnesení č. 225:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Tvrdonice pro rok 2018 s „SLOVÁCKÝ PODLUŽÁCKÝ KRŮŽEK
V TVRDONICÍCH“, 691 53 Tvrdonice, IČO 70860246, ve výši 102.000,-Kč
v předloženém znění.
Hlasování č. 11
Usnesení č. 225 bylo schváleno.

pro 10 – proti 0 – zdržel se 0

Předsedající vyčerpal program zasedání, zeptal se přítomných, jestli má ještě někdo
dotaz. Dalších dotazy nebyly. Předsedající dále informoval o výsadbě lípy
k připomenutí 100 let vniku republiky. Obec obdržela od Jihomoravského kraje lípu
a musela dnes nahlásit termín výsadby. Termín padl na 29.09.2018. Slavnostního
vysazení stromu se bude účastnit Slovácký krůžek, muži a ženy, ZŠ = bude program.
Proto by se měli účastnit i zastupitelé. Výsadbu projednával předsedající i s Ing.
Doskočilem. Padly návrhy na vysazení lípy v parku před Dělnickým domem, dále
v areálu Staré školy.
Další akce –TNS -zastupitelé, kteří jsou v přípravném výboru pro TNS, již také dostali
materiály, protože se slavnosti rychle blíží.
Dále informoval zastupitele, že další zasedání ZO bude asi v nejbližší době, protože
obec má rozjednané další koupě pozemků.
-občan V. Michalica se dotázal, jestli budou hody zase v srpnu.
-předsedající: obec neorganizuje hody, ale myslí si, že je srpen nahlášen pro konání
hodů.
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Protože nebylo žádných dotazů ani připomínek, starosta poděkoval všem za účast a
zasedání v 18:12 hod. ukončil.
Přílohy zápisu:
1/ Prezenční listina
2/ Pozvánka o konání zasedání zastupitelstva obce
3/ Pošta Partner
4/ Smlouva kupní
5/ Smlouva kupní
6/ Veřejnoprávní smlouva – Okrašlovací spolek
7/ Veřejnoprávní smlouva – Fotbalový klub mládeže Podluží
8/ Veřejnoprávní smlouva – TJ Sokol Tvrdonice
9/ Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost Tvrdonice
10/ Veřejnoprávní smlouva – Slovácký Podlužácký krůžek v Tvrdonicích
Zápis byl vyhotoven dne 06.04.2018
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