
15. zasedání  ZO Tvrdonice 

 
 

Výpis z usnesení ze 15. zasedání  
Zastupitelstva obce Tvrdonice 

  ze dne  28.03.2013 
 
ZO Tvrdonice schvaluje: 
 
                                                                                                  
Usnesení č. 113 
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 15. zasedání 
ZO Tvrdonice Jiřího Balgu a Aleše Hrnčíře.                
 
 
Program: 
 
Usnesení č. 114 
Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 

1. Technický bod ( přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, , 
schválení programu zasedání ZO) 

2. Návrh rozpočtu obce na rok 2013 
3. Návrh rozpočtu Služby obce Tvrdonice, přísp. organizace na rok 2013 
4. Rozpočtový výhled na rok 2013-2015 
5. Návrh na odprodej pozemku p.č. 3309/149 o výměře 1224m2, p.č. 3309/150 o 

výměře 1590m2, p.č. 3309/147 o výměře 701m2 a p.č. 2215/8 o výměře 458m2 
6. Návrh na odprodej části pozemku p.č. 1049/1 o výměře 39695m2 
7. Prodej vozu Škoda Octavia a zakoupení nového vozu Škoda Octavia 
8. Návrh na odprodej pozemku p.č. 2215/8 ( 3591/1) o výměře 500m2 
9. Návrh na odprodej pozemku p.č. 2052/96 o výměře 185m2, pč. 2052/97 o 

výměře 16 m2 a p.č. 2052/102 o výměře 15m2 
10. Žádost o převod pozemku p.č. 2189 o výměře 886m2 
11. Různé ( výstavba Tabule, inf. o pozemcích, inf. sběrný dvůr, územní plán obce 

akce v r. 2013) 
12. Závěr 

 
    
Usnesení č. 115 
Zastupitelstvo Obce  Tvrdonice schvaluje rozpočet obce na rok 2013. Viz příloha. 
             
 
Usnesení č. 116 
Zastupitelstvo Obce Tvrdonice schvaluje návrh rozpočtu Služby obce Tvrdonice, 
příspěvkové organizace na rok 2013. Viz Příloha 
    
                                                                                                                                                       
Usnesení č. 117 
Zastupitelstvo Obce Tvrdonice schvaluje rozpočtový výhled na r. 2013-2015. Viz příloha 
zápisu.                                                                                                                                                           
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Usnesení č. 118 
Zastupitelstvo Obce Tvrdonice schvaluje prodej pozemků obce – pozemku p.č. 
3309/149 o výměře 1224m2, p.č. 309/150 o výměře 1590m2 a p.č. 3309/147 o výměře 
701 m2 a 2215/8 o výměře 458m2 v k.ú. Tvrdonice panu A. Jančarovi za navrhovanou 
cenu 60,-/m2, pokud bude odhadní cena vyšší, pak za cenu odhadní. Náklady na 
zhotovení geometrického plánu a poplatku za vklad do katastru nese kupující. 
  
 
Usnesení č. 119 
Zastupitelstvo Obce Tvrdonice schvaluje prodej pozemku dle PK p.č. 1049/1 o výměře 
39695m2 panu Janu Balgovi, Tvrdonice za navrhovanou cenu 20,-/m2, pokud bude 
odhadní cena vyšší, pak za cenu odhadní. Náklady na zhotovení geometrického plánu a 
poplatku za vklad do katastru nese kupující. 
 
 
Usnesení č. 120 
Zastupitelstvo Obce Tvrdonice schvaluje prodej starého služebního vozu značky Škoda 
Octavia a koupi nového služebního vozu značky Škoda Octavia na úvěr ve výši 
250000Kč se splátkami na dobu 4 let. 
 
 
Usnesení č. 121 
Zastupitelstvo Obce Tvrdonice schvaluje prodej pozemku p.č. 2215/8 ( 3591/1) o 
výměře 500m2 firmě Vinařství Čech, Tvrdonice za navrhovanou cenu 60,-/m2, pokud 
bude odhadní cena vyšší, pak za cenu odhadní. Náklady na zhotovení geometrického 
plánu a poplatku za vklad do katastru nese kupující. 
 
 
Usnesení č. 122 
Zastupitelstvo Obce Tvrdonice schvaluje prodej pozemků p.č.2052/96 o výměře 
185m2m p.č. 2052/97 o výměře 16m2 a p.č. 2052/102 o výměře 15m2 v k.ú. Hrušky 
firmě STRABAG a.s., Praha, za cenu 250,-/m2. 
 
 
Usnesení č. 123 
Zastupitelstvo Obce Tvrdonice schvaluje žádost obce o bezúplatném převodu části 
pozemku dle PK p.č. 2189 v k.ú. Tvrdonice o výměře 886m2 do vlastnictví obce. 
 
 
Usnesení č. 124 
Zastupitelstvo Obce Tvrdonice schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2013 . Viz 
příloha zápisu. 
 
Zastupitelstvo Obce Tvrdonice neschválilo nabídku Správy a údržby silnic JMK Brno 
na bezúplatný převod silnice III/4244 Tvrdonice,včetně pozemku KN p.č. 3060/2 
ost.plocha-silnice. 
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Různé 
Starosta informoval : 
Dotace: 

- Sběrný dvůr- po 3 letech jsme, zatím neoficiálně, obdrželi dotaci na sběrný 
dvůr. Až obec obdrží oficiální potvrzení dotace, budeme připravovat k roky 
výběrovému řízení 

- Slavnosti- obec podala žádost o dotaci na  JMK na TNS. Zatím nevíme, jak  
                        jsme uspěli. U Nadace ČEZ jsme získali částku 250.000,-Kč na  
                        konání 60 roč. národopisných slavností 
- Vozovka v ul. Kůt- získali jsme příspěvek na opravu vozovky v ulici Kůt od    

Ministerstva pro místní rozvoj. 
 

-Opravy a rekonstrukce: 
- Dokončeny budou chodníky na místním hřbitově 
- Proběhne rekonstrukce „uličky“ – propoj nám. Míru a Luční 
- Nákup zpomalovacích retardérů na ul. nová a část ul. Luční 
- Proběhne oprava „ Malé chalúpky“ v areálu TNS. Došlo zde ke zborcení zadní 

části střechy 
- Proběhne oprava překopů vozovky v obci 
 

Svoz odpadu-firma Hantály poskytne nádoby na bioodpad. Každá domácnost jej obdrží 
            zdarma a následně pak bude probíhat svoz tohoto odpadu.    
 
MUDr. Čapková přednesla dotaz- zda proběhne oprava vozovky na ulici Družstevní , u 
vjezd do areálu TNS. 
Starosta odpověděl, že oprava je již naceněna, pokud se vše podaří, pak oprava 
proběhne. 
 
Mgr. Brabcová vznesla dotaz, zda by bylo možno zřídit přechod na vozovce na ulici 
Kostická u zastávky BUS. 
Starosta odpověděl, že tato vozovka není v majetku obce, že můžeme vznést návrh 
Správě a údržbě silnic JMK. 
 
- Starosta upozornil na  špatný stav vozovky od místního kostela směrem na Hrušky. 
Obec vznese žádost na Správu silnic JMK, aby byla tato vozovka opravena. 
- Kácení stromů- Obec Tvrdonice si nechala zpracovat znalecký posudek o stavu 

stromů    v parku pře Bowlingem.Dle posudku je nutno ihned odstranit 2 kaštany a 3 
akáty jejichž stav je hodnocen jako havarijní. Proto dojde k odstranění těchto stromů 
a následné výsadbě nové zeleně. 

- V rámci projektu Regionu Podluží jsme též obdrželi dotaci na ozelenění obce 
- kabelová televize-byl proveden přechod analogového vysílání na digitální. 

Kompletní přechod již proběhl u základní nabídky. Dále obec zapůjčuje zdarma do 
domácnosti SET TOP BOX. Poslední zájemci se mohou přihlásit do konce měsíce 
března v kanceláři OÚ. Dojde k navýšení rozšířené nabídky o program 
EUROSPORT 2. 

 
 
 
Starosta pozval na  tradiční cyklovýlet Regionu Podluží, který se koná 19.4.2013. Délka 
trasy je 28km, startovné  100Kč. Pokud budou mít občané zájem, nechť se přihlásí 
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v kanceláři OÚ. Akce bude zveřejněna i na stránkách obce. Dále starosta pozval občany 
na pietní akt Osvobození obce, které se koná 12.4.2013 a proběhne u pomníku padlých. 
  
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání v 19:00hod. ukončil. 
 
 
Ve Tvrdonicích  dne 28.3.2013 
 
 
 
Zapsala: Jana Vlašicová 
 
                                                                                Zdeněk Tesařík 
                                                                                 starosta obce 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:   Jiří Balga                        ………………………….. 
 
 
 
                                 Aleš Hrnčíř                       …………………………. 
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