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Výpis  usnesení ze 7. zasedání 

Zastupitelstva obce Tvrdonice 

  ze dne 20.11.2019 
 

 

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 13.11.2019 do 20.11.2019. Současně byla 

zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

 

Přítomni ZO: MUDr. Lenka Čapková, Ing. Petr Janulík, Milan Maška, Jiří Balga, Ing. 

Dagmar Pavlíková Nešporová, Ing. Zdeněk Tesařík, Ing. Leoš Doskočil Ph.D., Aleš 

Hrnčíř, Milan Trecha, Soňa Krásná, Jiří Hasil, Marek Hunkař, Josef Gál 

 

Omluveni ZO: Dalibor Adámek, Ing. Petr Čech 

 

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

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

 

 

Počet přítomných občanů: 9 
 

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. 2) v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  

Návrh usnesení č. 79: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje následující program zasedání: 

1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Volba zapisovatelky 

4.    Zpráva o činnosti kontrolního výboru 

5.    Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na vybavení interiéru obřadní síně 

6     Návrh na poskytnutí mimořádné odměny  

7.    Koupě id. 1/9 pozemků KN p.č. 3329/39 o výměře 134m2 a KN 3210/18 o výměře   

       133 m2 v k.ú. Tvrdonice    

8.    Žádost o prodej nově vzniklých pozemků KN p.č. 3058/135 o výměře 3m2                 

       a KN p.č. 3058/136 o výměře 8m2, které vznikly dle GP oddělením z pozemku          

       KN p.č. 3058/1, vše v k.ú. Tvrdonice        

9.    Informace o inventarizačních komisích obce na rok 2019  

10.  Různé 

11.  Závěr  

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

Usnesení č. 79 bylo schváleno. 

 

Předsedající vyzval přítomné, aby minutou ticha uctili památku bývalého starosty obce 

Jana Netopilíka, který zemřel 20.10.2019.  
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Bod č. 2 – Volba ověřovatelů zápisů   

Návrh usnesení č. 80: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje ověřovatelem zápisu Ing. Leoše Doskočila Ph.D.    

a Aleše Hrnčíře. 

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

Usnesení č. 80 bylo schváleno. 
 

Bod.č. 3 – Volba zapisovatelky  

Návrh usnesení č. 81: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje zapisovatele zápisu Janu Vlašicovou. 

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

Usnesení č. 81 bylo schváleno. 
 

Bod č. 4 – Zpráva o činnosti kontrolního výboru (viz příloha č. 3)  

Návrh usnesení č. 82: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru                        

v předloženém znění. 

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

Usnesení č. 82  bylo schváleno. 

 

Bod č. 5 – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na vybavení interiéru 

obřadní síně (viz příloha č. 4) 

Hlasování č. 5                                                              pro 13 – proti 0 – zdržel se 0 

Předsedající se omluvil, že opomněl přečíst návrh usnesení. 

Návrh usnesení č. 83: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje přijetí účelové investiční finanční podpory         

z rozpočtu Jihomoravského kraje ve formě dotace ve výši 1.500.000,-Kč na realizaci 

projektu "Vybavení interiéru obřadní síně" a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu JMK č. JMK062119/19/OKH v této věci mezi obcí Tvrdonice, 

zastoupené starostou obce Ing. Zdeňkem Tesaříkem a Jihomoravským krajem se sídlem 

Žerotínovo nám. 449/3, Brno, IČO 70888337 zastoupené hejtmanem JUDr. Bohumilem 

Šimkem v předloženém znění   a tímto si ZO Tvrdonice zároveň vyhrazuje pravomoc       

o této věci rozhodnout. 

Po přečtení usnesení nechal předsedající znovu hlasovat o návrhu. 

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

Usnesení č. 83 bylo schváleno. 

 

Bod č. 6 – Návrh na poskytnutí mimořádné odměny 

Návrh usnesení č. 84: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje mimořádnou odměnu uvolněnému členu 

zastupitelstva panu Ing. Zdeňkovi Tesaříkovi, starostovi obce, ve výši dvojnásobku 

nejvyšší odměny, která mu v souvislosti s výkonem funkce za měsíc náleží, za splnění 

mimořádného úkolu. Starosta obce se osobně podílí na přípravě a průběhu realizace 

významných investičních akcí, zejména na kontrolních dnech a řešení problémů 

vzniklých v průběhu realizace např. dokončení stavby smuteční síně, dětského hřiště. 

Dále za podporu spolkové činnosti v obci a zajištění sponzorských darů a jeho 

dlouhodobé úsilí o rozvoj obce-komplexní pozemkové úpravy obce. Odměna bude 

vyplacena v nejbližším výplatním termínu. 

Hlasování č. 7                                                              pro 11 – proti 0 – zdržel se 2 

Usnesení č. 84 bylo schváleno. 

 



7. zasedání  ZO Tvrdonice 20.11.2019 

 

 3/6 

 

Bod č. 7 – Koupě id. 1/9 pozemků KN p.č. 3329/39 o výměře 134m2 a KN p.č.   

3210/18 o výměře 133m2 v k.ú. Tvrdonice (viz přílohy   č. 5). 

Návrh usnesení č. 85: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice rozhoduje o koupi spoluvlastnických podílů o velikosti    

id. 1/9 na těchto pozemcích: pozemek KN p.č. 3329/39 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, o výměře 134 m2, KN p.č. 3210/18 ostatní plocha, ostatní komunikace,        

o výměře 133 m2, v k.ú. Tvrdonice, evidované na LV č. 2627 u KÚ JMK, KP Břeclav,                  

do výlučného vlastnictví obce, od společnosti XXX., se sídlem XXX, za cenu 70,-Kč/m2 a 

schvaluje uzavření kupní smlouvy v této věci v předloženém znění. 

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

Usnesení č. 85 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 8 – Žádost o prodej nově vzniklých pozemků KN p.č. 3058/135 o výměře 

3m2 a KN p.č. 136 o výměře 8m2, které vznikly dle GP oddělením z pozemku KN 

p.č. 3058/1, vše v k.ú. Tvrdonice (viz příloha č. 6)     

Návrh usnesení č.86: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice rozhoduje o prodeji nově vzniklých pozemků                   

ve vlastnictví obce, a to p.č. 3058/135 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3 m2,         

p.č. 3058/136 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8 m2, které vznikly oddělením           

z pozemku p.č. 3058/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, ležícího v k.ú. Tvrdonice, 

vedeného na LV č. 10001 u KU pro JMK, KP Břeclav, na základě geometrického plánu 

č. 1700-99/2019, paní XXX, nar. xxx, bytem XXX, za cenu v místě a čase obvyklou, ve 

výši 70,-Kč za m2 a schvaluje uzavření kupní smlouvy v této věci v předloženém znění. 

Hlasování č. 9                                                               pro 13 – proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 86 bylo schváleno. 

 

Bod č. 9 – Informace o inventarizačních komisí obce na rok 2019 (viz příloha č. 7)     

Předsedající přečetl členy inventarizačních komisí. 

Ústřední inventarizační komise: Ing. Zdeněk Tesařík-předseda a jako členové Milan     

            Trecha a Jiří Balga 

Dílčí inventarizační komise: 

- Obecní úřad: Milan Trecha jako předseda a členové Josef Gál a Soňa Krásná 

- Místní knihovna: Bc. Marek Hunkař jako předseda a členové Ing. Petr Janulík     

a Ing. Leoš Doskočil Ph.D. 

- Hasičské zbrojnice: Jiří Hasil jako předseda a členové Aleš Hrnčíř, Ing. Dagmar 

Pavlíková Nešporová, Dalibor Adámek-zde je více členů, protože zatím není 

jasné, jestli pan Adámek bude k dispozici. 

 

- Slovácká chalupa: Ing. Petr Čech jako předseda a členové Milan Maška               

a MUDr. Lenka Čapková 

Na obecním úřadě dostanou zastupitelé k dispozici podklady, aby mohli do 31.12.2019 

provést inventarizaci hmotného majetku.   

 

 

Různé: 

Předsedající informoval, že příští a poslední zastupitelstvo se v tomto roce bude konat 

16.12.2019 asi zase v 17:30 hodin. Bude se zde jednat o rozpočtu obce na příští rok. 
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Dotace – doplnění prvků na dětském hřišti na ul. Plynárenská 

Předsedající informoval, že byl telefonicky informován, že obce získala další dotaci      

od firmy Innogy Gas Storage s.r.o., Praha a to ve výši 220.000 Kč na doplnění prvků na 

dětském hřiště na ul. Plynárenská. 

 

 

Mikulášský jarmark 

V sobotu 07.12.2019 se uskuteční na náměstí Mikulášský jarmark. Předsedající vyzval 

zastupitele, kteří jsou členové spolků v obci a mají pronajatou plochu, aby se jarmarku 

účastnili. Pokud nejsou členové spolku a mají možnost se jarmarku účastnit, aby přišli 

pomoci s prodejem zabíjačky. 

 

 

Poděkování 

Předsedající by rád veřejně poděkoval našim hasičům za záchranu lidského života. 

Konkrétně by rád poděkoval panu Marku Hunkařovi, který je nejen hasič, ale i člen  

zastupitelstva obce. Jako první byl na místě a přivolal další pomoc. Předsedající 

považuje za povinnost mu tady veřejně poděkovat. Samozřejmě děkuje i celé JSDH 

Tvrdonice, která má k dispozici AED systém, který obec zakoupila. Na facebooku          

děkovala těmto lidem, kteří se na záchraně života podíleli i paní XXX. 

 

Protože nikdo neměl dalších dotazů, předsedající poděkoval a zasedání v 18:00 hod. 

ukončil. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1/ Prezenční listina 

2/ Pozvánka 

3/ Zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce Tvrdonice 

4/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK č. JMK062119/19/OKH 

5/ Kupní smlouva-XXX  

6/ Kupní smlouva-XXX 

7/ Plán inventur na rok 2019  

8/ Slovo starosty obce 

                                                                               

                                                                          Zápis byl vyhotoven dne 30.11.2019 

 

 

                                                                       …………………………    

                                                                           Ing. Zdeněk Tesařík 

                                                                                   starosta obce 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Leoš Doskočil Ph.D.            ………………………….. 

 

 

                                 

 

                                   Aleš Hrnčíř                                  ..…………………………..   


