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     Z Á P I S 

          o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice, 

          konaného dne 28. 11. 2018 v 17:30 hod. na Dělnickém domě 

                                      ve Tvrdonicích 

 
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 20. 11. 2018 do 28. 11. 2018. 

Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

 

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

Milan Maška, Ing. Zdeněk Tesařík, Milan Trecha, Josef Gál, Ing. Petr Janulík, Ing. Petr 

Čech, Jiří Hasil, Bc. Marek Hunkař, Ing. Leoš Doskočil Ph.D, Aleš Hrnčíř. 

 
Omluveni ZO: Soňa Krásná, Dalibor Adámek 

 

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

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

 

Počet přítomných občanů: 13 

 

Bod č. 1 -  Zahájení 

Zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice bylo zahájeno 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. 29 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje následující program zasedání: 

1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Volba zapisovatelky 

4. Informace o inventarizačních komisích obce na rok 2018 

5. Schválení žádosti o nenávratný finanční příspěvek na projekt „ Spoznávej aktívne 

 a spoločne prihraničné regióny. 

(Projekt města Gbely a obce Tvrdonice) 

6. Závěr 

 

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

Usnesení č. 29 bylo schváleno. 
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Bod č.2 – Volba ověřovatelů zápisu 

Návrh usnesení č. 30 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje ověřovatelem zápisu MUDr. Lenku Čapkovou  

Ing. Dagmar Pavlíkovou Nešporovou. 

 

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

Usnesení č. 30 bylo schváleno. 

 
Bod č. 3 – Volba zapisovatelky 

Návrh na usnesení č. 31 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje zapisovatele zápisu Evu Blažkovou. 

 

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

Usnesení č. 31 bylo schváleno. 

 

Bod č. 4 – Informace o inventarizačních komisích obce na rok 2018 (příloha č. 3,4) 

Předsedající seznámil zastupitele s plánem inventur na rok 2018. Zastupitelé obdrželi rozpis 

inventarizačních komisí a vyhlášku 270/2010 Sb. , o inventarizaci majetku a závazků. 

Pokud budou mít zastupitelé k inventarizaci nějaký dotaz, můžou se zastavit na obci za paní 

účetní. 

Zastupitel p. Čech se dotázal, jestli nemůže být předsedou p. Maška.  

Předsedající mu odpověděl, že toto je návrh rady obce. Kdyby chtěl být p. Maška předseda,  

navrhl by se. Zastupitelstvo se pouze informuje. 

 

 

Bod č. 5 – Schválení žádosti o nenávratný finanční příspěvek na projekt (příloha 5) 

„ Spoznávajme aktívne a spoločne prihraničné regióny“. 

Předsedající informoval zastupitele obce Tvrdonice o realizaci projektu, 

kterého cíle jsou v souladu s plánem rozvoje kraje obce v ČR. 

Zastupitelstvo obce schvaluje zabezpečení realizace projektu v souladu s podmínkami 

poskytnutí pomoci. Zastupitelstvo obce schvaluje zabezpečení finančních prostředků  

na spolufinancování realizovaného projektu ve výšce rozdílu celkových výdajů projektu  

a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami poskytnutí ve výšce 9000 eur. 

Předsedající informoval, že delší dobu spolupracujeme s městem Gbely na některých 

projektech. Město Gbely vybuduje cyklostezku kolem Adamovských jezer a obec Tvrdonice 

bude v rámci dotací opravovat cestu od Kyjovky po Forotu a vybuduje odpočívadlo  

pro cyklisty. Dále se budou opravovat pomníky: pomník Osvobození a Žulový kříž u bývalé  

drůbežárny. 

Zastupitel p. Hasil vznesl dotaz na umístění odpočívadla. 

Předsedající odpověděl: směrem k Dubečkové  ke Stiburkovským jazerám. 

Zastupitel p. Doskočil se zeptal, zda jsou domluveni restaurátoři na opravu pomníků. 

Předsedající: jednal s restaurátorem, ale zatím není uzavřena žádná smlouva. 
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Návrh usnesení č. 32 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje předložení žádosti o NFP za účelem realizace 

projektu „ Spoznávajme aktívne a společne prihraničné regióny“, kterého  cíle jsou v 

souladu s plánem rozvoje kraje v ČR. 

Zastupitelstvo obce schvaluje zabezpečení realizace projektu v souladu s podmínkami 

poskytnutí pomoci. 

Zastupitelstvo obce schvaluje zabezpečení finančních prostředků na spolufinancování 

realizovaného projektu ve výšce rozdílu celkových výdajů projektu a poskytnutého  

NFP  v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci ve výšce 9000 eur. 

 

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

Usnesení č. 32 bylo schváleno. 

 

Předsedající informoval přítomné o dotazníku pro obyvatele s názvem 

„Program rozvoje obce Tvrdonice na období 2019 – 2025“  

Předsedající prosí občany, o vyplnění dotazníku a vhození do schránky OÚ Tvrdonice, 

dále pak do knihovny a na poštu Partner. 

Předsedající předal zastupitelům příručku pro zastupitele a upozornil je, že rozpočet obce se  

bude schvalovat v pondělí 17. 12. 2018 . 

 

Občan p. xxx –  upozornil na znečišťování rybníku neidentifikovatelnou látkou. 

Zastupitel p. Trecha odpověděl, že se tam byli podívat a odebrali se vzorky, aby se zjistilo, 

co je příčinou znečišťování. 

Předsedající informoval, že problémy byly i v minulých letech okolo vinobraní. V letošním 

roce se objevil problém až nyní, proto čekáme na vyhodnocení vzorků. 

 

č. 6 - Závěr  

Předsedající všem poděkoval a zasedání v 18:01 hod. ukončil. 

 

Příloha zápisu: 

1/ Prezenční listina 

2/ Pozvánka o konání zasedání zastupitelstva obce 

3/ Plán inventur na rok 2018 

4/ Vyhláška 270/2010 Sb. 

5/ Návrh na usnesení „ Spoznávajme aktívne a společne prihraničné regióny“ 

6/ Dotazník pro obyvatele 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 3. 12. 2018 

 

 

 

         ……………………. 

         Ing. Zdeněk Tesařík  

          


