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VÝPIS  Z  USNESENÍ  

 Z  18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA   
OBCE  TVRDONICE 
ZE DNE  12. 12. 2013 

 
 
 
 
ZO Tvrdonice schvaluje: 
 
Usnesení č. 142 
Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 

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

2. Rozpočtové opatření č. 3/2013 
3. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č BP 31/13 AD 
4. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2014 
5. Schvální rozpočtového provizoria příspěvkové organizace na rok 2014 
6. Různé (inventarizace, investice v roce 2014, informace sběrný dvůr) 
7. Závěr 

 
 
Usnesení č. 143 
Zastupitelstvo Obce  Tvrdonice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013 ve výši 
3.595.700Kč. Viz příloha. 
                 
Usnesení č. 144 
Zastupitelstvo Obce Tvrdonice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti 
č. BP 31/13 AD , a to pozemkové parcely č. 3309/214 o výměře 886m2 , (ostatní plocha, 
hřbitov, urnový háj), která byla geometrickým plánem č. 783/39/204 ze dne 6. 10. 2004 
vypracovaným Pavlem Šrámkem – geodetické práce Břeclav, oddělena z pozemku ve 
zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr ) 
PK) parc. č. 2189, z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Tvrdonice. 
                                                                                                                                                                     
Usnesení č. 145 
Zastupitelstvo Obce Tvrdonice schvaluje rozpočtové provizorium na I.čtvrtletí rok 2014  
ve výši 6.927.500,-Kč. Viz příloha zápisu.                                                                                                  
 
Usnesení č. 146 
Zastupitelstvo Obce Tvrdonice schvaluje rozpočtové provizorium příspěvkové 
organizace na rok 2014 ve výši 5.650.00,-Kč. Viz příloha zápisu. 
 
Usnesení č. 147 
Zastupitelstvo Obce Tvrdonice schvaluje plán společných zařízení v rámci Komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Kostice a v přilehlých částech k.ú. Lanžhot a Tvrdonice. 
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Sběrný dvůr – Starosta seznámil přítomné, že proběhlo výběrové řízení na výstavbu 
sběrného dvoru. Výběrového řízení se zúčastnily 4 firmy – VHS Břeclav s.r.o., Porr a.s. 
Tlumačov, Swietelsky stavební s.r.o. Hodonín a  Strabag a.s. Brno.  Rozdíl mezi  
nevyšší a nejnižší nabídkou byl asi 1.000.000Kč. Zastupitel Jiří Balga dále informoval, 
že výběrové řízení vyhrála firma Strabag a.s. Brno s nejnižšší nabídkou. Firma VHS 
Břeclav s.r.o. byla z výběrového řízení vyloučena, protože nepředložila všechny 
doklady požadované zadávací  dokumentací. S úpravami sběrného dvora by se mělo 
začít počátkem příštího roku. 
 
Dotaz: -  pan Adámek vznesl dotaz,zda bude fungovat sběrný dvůr během těchto úprav. 
            - starosta odpověděl, že se teprve bude jednat zda bude to bude možné, nebo se 
sběrné místo přesune dočasně jinam. 
 
Starosta požádal zastupitele o vyjádření k výběru dodavatele na sběrný dvůr a pověření 
starosty obce  k zastupování při jednání s vítězem výběrového řízení firmou Strabag a.s. 
, o.z. Brno. 
 
 
Usnesení č. 148 
Zastupitelstvo Obce Tvrdonice schvaluje  výběr dodavatele na sběrný dvůr a pověřuje 
starostu obce  k zastupování při jednání a podpisu smlouvy o dílo s vítězem výběrového 
řízení firmou Strabag a.s., o.z. Brno. 
 
 
Smuteční síň – probíhá stavební řízení 
 
Komplexní  pozemkové úpravy v k.ú. Tvrdonice – byly zahájeny komplexní 
pozemkové úpravy, každý vlastník bude informován o průběhu. 
 
Rekonstrukce plynovodu a přípojek na ul Družstevní, Plynárenská, Padělky a 
Revoluční a na ul. Úvoz a Plynárenská bude provedena i výměna vodovodního řádu. 
Stavební práce proběhnou asi v roce 2015. 
 
Výsadba aleje – proběhla výsadba stromů u silnice směr Hrušky 
 
Stavební práce -„ulička na nám. Míru + schodiště Na Kopečku“ – práce jsou před 
dokončením. Rozjíždí se  zateplení na zdravotním středisku. Na budově MŠ je zateplení 
fasádou finišuje a je před dokončením. U MŠ také proběhne úprava vstupu do MŠ a 
přilehlého parkoviště. 
 
Kulturní akce –starosta srdečně zve: 
-  750 let obce Tvrdonice – 11.1.2014 se chystá obecní ples. Bude hrát skupina The 
Teachers, vstupné bude 150,-Kč. V ceně vstupného bude celovečerní raut 
s ochutnávkou vín 
-  30.1.2014 – tento rok proběhne ve Tvrdonicích ples Regionu Podluží. 
- po TNS proběhne v amfiteátru kulturní akce s programem. Je připraveno vystoupení 
skupiny Desmod. Dále se na měsíc srpen a září připravují koncerty Anety Langerové a 
Chinaski a další doprovodné akce. 
 
 
Starosta zhodnotil již proběhlý Mikulášský jarmark a poděkoval všem, kteří se na akci 
podíleli. Dále pozval přítomné na blížící se ohňostroj, který proběhne 31.12. v 19:30 a 
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podotkl že výtěžek z prodeje občerstvení bude použito na charitativní účely pro místní 
občany. Připomněl také, že 28.12. se bude konat Dívčí vínek. 
 
Starosta dále informoval, že se nebudou navyšovat poplatky za svoz TKO a stočné. 
Zastupitelé však dostanou dopisy pro opožděné platiče stočného. Apeloval na občany, 
aby si poplatky rozložily na splátky, které umožňuje OÚ právě u platby stočného. 
 
  
Starosta popřál přítomným hodně zdraví v novém roce a poděkoval přítomným za účast 
a zasedání v 18:25hod. ukončil. 
 
 
Ve Tvrdonicích  dne 30.12.2013 
 
 
 
Zapsala: Jana Vlašicová 
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