9. zasedání ZO Tvrdonice – 12.2.2020

Výpis usnesení
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice,
konaného dne 12.2.2020
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 5.2.2020 do 12.2.2020. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Přítomni ZO: Ing. Petr Čech, Milan Maška, Ing. Dagmar Pavlíková Nešporová, Ing.
Zdeněk Tesařík, Jiří Hasil, Soňa Krásná, Milan Trecha, Ing. Leoš Doskočil, Dalibor
Adámek, Josef Gál, Mgr. Marek Hunkař, Aleš Hrnčíř, Ing. Petr Janulík
Omluveni ZO:, Jiří Balga, MUDr. Lenka Čapková
Přítomno bylo 13 členů zastupitelstva (příloha č. 1), takže zastupitelstvo bylo
usnášeníschopné (dle § 92 odst. 3 zákona o obcích).
Počet přítomných občanů: 14
Bod č. 1 - Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice bylo zahájeno v 18:00 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. 94:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje následující program zasedání:
1.
Zahájení
2.
Volba ověřovatelů zápisu
3.
Volba zapisovatelky
4.
Podání žádosti o dotaci „Běžecký ovál u ZŠ Tvrdonice“
5.
Souhlas s realizací projektu „Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Tvrdonice“
6.
Kupní smlouva na prodej nově vzniklého pozemku KN 307/6 o výměře 66 m2,
který vznikl oddělením z pozemku KN p.č. 307/4, vše v k.ú. Tvrdonice
7.
Různé
8.
Závěr
Hlasování č. 1
Usnesení č. 94 bylo schváleno.

pro 13 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 2 – Volba ověřovatelů zápisů
Návrh usnesení č. 95:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje ověřovatelem zápisu Milana Trechu a Soňu
Krásnou.
Hlasování č. 2
Usnesení č. 95 bylo schváleno.

pro 13 – proti 0 – zdržel se 0

Bod.č. 3 – Volba zapisovatelky
Návrh usnesení č. 96:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje zapisovatele zápisu Hanu Gaszczykovou.
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Hlasování č. 3
Usnesení č. 96 bylo schváleno.

pro 13 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 4 – Podání žádosti o dotaci „Běžecký ovál u ZŠ Tvrdonice.“
Návrh usnesení č. 97:
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. 4
Usnesení č. 97 bylo schváleno.

pro 13 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 5 – Souhlas s realizací projektu „Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ
Tvrdonice“
Návrh usnesení č. 98:
ZO Tvrdonice rozhoduje, že nemá nadále zájem realizovat projekt podaný ve 47. výzvě
"Infrastruktura základních škol (SVL)" CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003206 "Zvýšení
kvality vzdělávání na ZŠ Tvrdonice" a v této souvislosti nepřijímá uvolněné finanční
prostředky na realizaci tohoto projektu ve výši 7.361.601,17,-Kč nabídnuté
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, kdy bere na vědomí, že tento projekt bude vyřazen
ze seznamu náhradních projektů MMR ČR.
Hlasování č. 5
Usnesení č. 98 nebylo schváleno.

pro 0 – proti 2 – zdržel se 11

Návrh usnesení č. 99:
ZO Tvrdonice rozhoduje, že má nadále zájem realizovat projekt podaný ve 47. výzvě
"Infrastruktura základních škol (SVL)" CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003206 "Zvýšení
kvality vzdělávání na ZŠ Tvrdonice" a v této souvislosti přijímá uvolněné finanční
prostředky na realizaci tohoto projektu ve výši 7.361.601,17,-Kč nabídnuté
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a ukládá starostovi obce, aby ve spolupráci s
manažerem projektu z Centra pro regionální rozvoj ČR učinil příslušné kroky v této
souvislosti dle instrukcí MMR ČR.
Hlasování č. 6
Usnesení č. 99 bylo schváleno.

pro 10 – proti 0 – zdržel se 3

Bod č. 6 – Kupní smlouva na prodej nově vzniklého pozemku KN 307/6 o výměře
66 m2, který vznikl oddělením z pozemku KN p.č. 307/4, vše v k.ú. Tvrdonice
Návrh usnesení č. 100:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje uzavření kupní smlouvy v předloženém znění,
mezi obcí Tvrdonice a manžely XY a XY, oba bytem XY, jejímž předmětem je prodej
nově vzniklého pozemku ve vlastnictví obce Tvrdonice označeného jako parcela KN p.č.
307/6 vinice, ZPF, o výměře 66 m2, který vznikl oddělením z pozemku KN p.č. 370/4
vinice, ZPF, o výměře 193 m2, ležící v k.ú. Tvrdonice, na základě GP č. 1713-149/2019,
těmto manželům XY, za cenu 70,-Kč za m2.
Hlasování č. 7
Usnesení č. 100 bylo schváleno.

pro 13 – proti 0 – zdržel se 0
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Bod č. 11 – Různé
Předsedající informoval o tom, že byla již schválena policií ČR jednosměrka v ulici
Trávníky, příští týden by se mělo začít instalovat dopravní značení. Jezdit se bude od ul
Týnecká směrem ke školce. Je to na základě přání občanů.
Předsedající ještě upozornil, že v letošním roce obec Kostice bude instalovat optický
kabel, který bude končit až u základní školy. Poté bude možnost rozvést optiku po naší
obci, tím se nám zkvalitní internetová síť.
Zastupitel Hasil se dotázal, proč se tak drasticky zvýšila cena slovácké chalupy na
5.500,- Kč. Dříve to bylo 2.500,- Kč v zimě a 2.000,- Kč v létě.
Předsedající objasnil, že v současné době je cena za slováckou chalupu v zimě 4.000,Kč a v létě 3.000,- Kč. Byly spočítány náklady na celý provoz chalupy při zapůjčení,
vč. energií a úklidu, a zjistilo se, že obec na tom prodělávala, proto bylo přistoupeno ke
zvýšení ceny. Pokud by někdo chtěl tady uspořádat trachtu, je to zdarma a lidé to
využívají. Cena se zvedala zhruba po 8 letech.
Předsedající informoval, že ve smuteční síni se uskutečnil první pohřeb a cena za
pohřeb je stanovena na 1.000,- Kč.
Občanka X se dotázala, proč se nenechal udělat do smuteční síně katafalk.
Předsedající odpověděl, že katafalk bude příští týden hotový, konstrukčně v době
pohřbu nebyl nachystaný.
Protože nebylo dále žádných dotazů ani připomínek, starosta poděkoval všem za účast
a zasedání v 18:50 hod. ukončil.
Přílohy zápisu:
1/ Prezenční listina
2/ Pozvánka o konání zasedání zastupitelstva obce
3/ Dotační program MMR Podpora obnovy sportovní infrastruktury – „Běžecký ovál u
ZŠ Tvrdonice“
4/ Dopis MMR o vyjádření s realizací projektu „Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ
Tvrdonice“
5/ Kupní smlouva na prodej nově vzniklého pozemku KN 307/6 o výměře 66 m2 v k.ú.
Tvrdonice
Zápis byl vyhotoven dne 14.02.2020

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

Ověřovatelé zápisu: Milan Trecha
Soňa Krásná

..…………………………..
……………………………
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