
14. zasedání  ZO Tvrdonice 

Výpis z usnesení ze 14. zasedání  
Zastupitelstva obce Tvrdonice 

  ze dne  13.12.2012 
 
ZO Tvrdonice schvaluje: 
 
 
Program:                    
    
Usnesení č.102 
Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 

1. Zahájení 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Volba zapisovatelky 
4. OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
5. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2013 
6. Rozpočtové provizorium na rok 2013 obec Tvrdonice 
7. Rozpočtové provizorium pro služby obce Tvrdonice na rok 2013 
8. Žádost o odprodej pozemku p.č. 2217 (3309/233,3309/232) cca 750 m2 
9. Žádost o odprodej pozemku p.č. 3316/38 
10. Rozpočtové opatření č. 3/2012 obec Tvrdonice 
11. Žádost paní Netopilíkové, Týnecká 270/43 o odkoupení pozemku p.č. 350 
12. Žádost o koupi pozemku od Pozemkového fondu p.č. 191/4 
13. Žádost MAS o zařazení obce do projektu Opatření III.4.1. 
14. Různé – inventarizace majetku, akce v roce 2013 
15. Závěr 

 
Hlasování č. 3                                                              pro 12 – proti 0 – zdržel se 0   
 
 
Usnesení č. 103 
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 
Hlasování č. 4                                                              pro 12 – proti 0 – zdržel se 0 
 
 Usnesení č. 104 
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2013.  
Hlasování č. 5                                                              pro 12 – proti 0 – zdržel se 0 
 
Usnesení č. 105 
rozpočtové provizorium obce Tvrdonice na rok 2013. Příjmy ve výši 23.248.000 Kč a 
výdaje ve výši 23.248.000 Kč                                                                                                                      
Hlasování č. 6                                                            pro 12 – proti 0 – zdržel se 0 
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Usnesení č. 106 
rozpočtové provizorium příspěvkové organizace Služby obce Tvrdonice. Příjmy ve výši 
5.650.000 Kč a výdaje ve výši 5.650.000 Kč. 
Hlasování č.7                                                             pro 12 – proti 0 – zdržel se 0 
 
Usnesení č. 107 
rozpočtový výhled obce na období 2013-2015. 
Hlasování č. 8      pro 12 – proti 0 – zdržel se 0 
 
Usnesení č. 108 
neschválilo žádost o prodej pozemku p.č. 2217 (3309/233, 3309/232). 
Hlasování č.9                                                             pro 1 – proti 7 – zdržel se 4 
 
Bod č.8 
Starosta přednesl žádost pana Červenky o odprodej pozemku v areálu firmy Jižní 
Moravy a.s., kde má pan Červenka sklad řeziva. Při souhlasu s možným odprodejem 
nechá vystavit geometrický plán a doplní celkovou výměru pozemku.  
Zastupitelstvo obce Tvrdonice souhlasí s možným prodejem pozemku. Pan Červenka 
musí doložit geometrický plán a výměru, poté se bude na nejbližším zastupitelstvu obce 
hlasovat o prodeji. 
 
Usnesení č. 109 
rozpočtové opatření č. 3/2012 ve výši příjmů 5.364.400 Kč a výdajů 5.817.600 Kč 
Hlasování č. 10     pro 12 – proti 0 – zdržel se 0 
 
 
Usnesení č. 110 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje vypracování geometrického plánu na 
odkoupení pozemku p.č. 350 od paní Netopilíkové Marie, bytem Týnecká 270/43. 
Hlasování č. 11     pro 12 – proti 0 – zdržel se 0 
 
 
Usnesení č. 111 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice souhlasí se zapojením území obce Tvrdonice do 
působnosti Místní akční skupiny Dolní Morava, IČ: 26667401 a dále souhlasí s 
přípravou integrované strategie území (ISÚ) na území obce Tvrdonice. 
Hlasování č. 12     pro 12 – proti 0 – zdržel se 0 
 
 
Usnesení č. 112      
 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice souhlasí s akcí podporovaného bydlení v obci Tvrdonice, 
dále souhlasí s předloženými dokumenty a souhlasí s profinancováním investiční akce 
„Výstavba pečovatelských bytů v obci . 
 
Hlasování č. 14     pro 12 – proti 0 – zdržel se 0 
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Různé 
Starosta obce dále informoval přítomné zastupitele obce o předání inventarizace a 
návrhů na vyřazení majetku do 4.1.2013. 
Dále přítomné občany seznámil s plány na rok 2013: 

− plánuje se s vypracováním projektu na byty pro seniory a podání žádosti na 
dotaci 

− bude podána nová žádost o dotaci na sběrný dvůr 
− v tomto roce došlo k zateplení části Mateřské školy, v příštím roce bychom 

chtěli pokračovat v rekonstrukci topení 
− v areálu Základní školy chybí zateplit budovu tělocvičny 
− dále bychom chtěli vypracovat projekt na výstabu smuteční síně 
− budeme sledovat dotační programy na rekonstrukci „staré školy“ 

Dále starosta obce informoval přítomné o umístnění obce v soutěži Vesnice roku. Obec 
v roce 2012 vyhrála Bílou stuhu – za práci s mládeží. Máme nárok na finanční odměnu 
ve výši 600.000 Kč, musí být poslán projekt s žádostí do 15.2.2013. 
 
Ve Tvrdonicích  dne 14.12.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Lucie Zugarová 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                Zdeněk Tesařík 
                                                                                 starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:   Mrlák Zdeněk         ………………………….. 
 
 
 
 
                                   Maška Milan            .…………………………. 
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