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Výpis  usnesení z 12. zasedání  

Zastupitelstva obce Tvrdonice 

  ze dne 05.12. 2016 
 

ZO Tvrdonice schvaluje:    

                                                                                                               

Program: 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje následující program zasedání: 

1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Volba zapisovatelky 

4.         Zpráva kontrolního výboru 

5.         Zpráva finančního výboru  

6.         Schválení inventarizačních komisí 

7.         Rozpočtové opatření č. 3 
 
  

8.         Závěr 

 

Návrh usnesení č. 141: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje ověřovatelem zápisu Jana Balgu. 
 

Návrh usnesení č. 142: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje ověřovatelem zápisu MUDr. Lenku Čapkovou.  

 

Návrh usnesení č. 143: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje zapisovatelem zápisu Janu Vlašicovou. 

 

Návrh usnesení č. 144: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 

 

Návrh usnesení č. 145: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice bere na vědomí zprávu finančního výboru. 

 

Návrh usnesení č. 146: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice bere na vědomí zprávu finančního výboru. 

 

Návrh usnesení č. 147: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016 ve výši 

2.856.400,-Kč 

 

Návrh usnesení č. 148: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje, aby byl do programu zahrnut další bod – 

pověření rady obce provádět rozpočtová opatření v rozsahu do 1 milionu korun.   

 

Návrh usnesení č. 149: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice pověřuje radu obce provádět rozpočtová opatření 

v rozsahu do 1 milionu Kč.   
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Předsedající by rád reagoval na minulý dotaz zastupitele Ing. P. Janulíka ohledně rušení 

železničního přejezdu v Hruškách. Protože se železniční přejezd nachází v k.ú. Hrušky, 

předsedající kontaktoval paní starostku z Hrušek, která mu sdělila, že se přejezd rušit 

nebude. Článek, který vyšel v novinách se nezakládá na pravdě. 

Předsedající dále informoval, že další zasedání zastupitelstva obce se bude konat 

21.12.2016 v 18.00 hod., kde se bude schvalovat návrh rozpočtu obce a příspěvkové 

organizace Služby obce Tvrdonice.  

Dále by chtěl poděkovat členům zastupitelstva, kteří se zúčastnili Mikulášského 

jarmarku. Konstatoval, že částka, která byla vybrána za stánky nebo věnována spolky, 

bude věnována na charitu. Dále zve přítomné 31.prosince na tradiční Silvestrovský 

ohňostroj a žádá zastupitele, aby se jako každý rok zapojili do prodeje svařáku. Výtěžek 

i z této akce bude věnován na charitu. 

Protože obec bude muset v příštím roce vydat vyhlášku ohledně rušení nočního klidu, 

žádá zastupitele, spolky aj., aby termíny plánovaných akcí v příštím roce, které 

přesáhnou 22 hodinu,  včas nahlásili. Nejedná se o soukromé akce občanů.  

Dále se připravuje záměr vybudovat novou hasičskou zbrojnici. Je nutno vyzvat 

projektanty, aby vypracovat studii . 

Protože nebylo žádných dotazů ani připomínek, starosta poděkoval všem za účast a 

zasedání v 18:10 hod. ukončil. 

 

Přílohy zápisu: 

1/ Prezenční listina 

2/ Pozvánka o konání zasedání zastupitelstva obce 

3/ Zpráva kontrolního výboru 

4/ Zpráva finančního výboru 

5/ Seznam inventarizačních komisí 

6/ Rozpočtové opatření č. 3 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 14.12.2016 

 

 

 

 

 

                                                                              …………………………    

                                                                               Ing. Zdeněk Tesařík 

                                                                                     starosta obce 

 

 

 

 

 


