
20. zasedání  ZO Tvrdonice

Z Á P I S

o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice
  konaného dne  26. 06. 2014 v 18:30 hod. na Dělnickém

domě v Tvrdonicích

Usnesení č. 164
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 20. zasedání ZO
Tvrdonice Ing. Eduarda Hrnčíře a Jana Balgu.               

Usnesení č. 165
Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání:

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

2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2013
3. Schválení účetní závěrky obce za rok 2013
4. Schválení členství v MAS Dolní Morava
5. Schválení znění stanov MAS Dolní Morava
6. Záměr prodeje PK 2212/1
7. Různé (výstavba v obci sb. dvůr, rekonstrukce vozovek, oprava chodníků)
8. Závěr 

Usnesení č. 166
Zastupitelstvo obce  Tvrdonice schvaluje závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2013.

Usnesení č. 167
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje  účetní závěrku obce Tvrdonice za rok 2013 a
výsledek hospodaření ve výši 27.911 406, 25 Kč, který bude převeden na účet 432 –
Výsledek  hospodaření  minulých  období  a  zároveň  schvaluje  zprávu  o  výsledku
přezkoumání  hospodaření  územního  samosprávného  celku  obce   za  rok  2013  s
výsledkem, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 

                                                                                                                                                  
Usnesení č. 168
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje  členství v Místní akční skupině Dolní Morava, 
z.s., IČ: 26667401 a pověřuje starostu obce podpisem Přihlášky člena spolku.                      

Usnesení č. 169
Zastupitelstvo obce Tvrdonice souhlasí se stávajícím znění stanov Mistní akční skupiny
Dolní Morava ze dne 21. 4. 2006 a souhlasí s návrhem nového znění stanov dle přílohy.

Usnesení č. 170
Zastupitelstvo  obce  Tvrdonice  schvaluje  posečkání  projednání  žádosti  o  prodej
pozemku PK 2212/1 do nejbližšího zastupitelstva obce.
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Bod č. 7
Různé:
Starosta informoval přítomné, že 30. června 2014 by měla proběhnout kolaudace 
Sběrného dvora. Poté musíme zažádat Jihomoravský kraj o stanovisko k sběru odpadů a
rozmístění kontejnerů a pak dovybavíme sběrný dvůr příslušnými kontejnery na třídění 
odpadu. Vyzval občany, aby předložili návrh otevírací doby sběrného dvora. Dále 
informoval, že vybudování sběrného dvora zatím stálo 9,5 mil. Kč. 
Dále informoval, že nám byla zamítnuta žádost o dotaci na rekonstrukci chodníků na ul.
Slovácká a byla zamítnuta i žádost o dotaci na výstavbu bytů pro seniory. 
Informoval o  získaných dotacích ve výši 250 000 Kč od RWE na rekonstrukci vytápění
na „staré“ škole.
Starosta seznámil přítomné s náklady a výnosy kulturních akcí – Podluží v písni a tanci 
a oslavy obce. 
Dále informoval, že v letošním roce bude dodělán poslední chodník na hřbitově, dojde k
opravě vozovky v ulici Lesní a Chalupy a chtěli bychom začít s výstavbou smuteční 
síně. 
Dále informoval, že společnost, která stavěla nové budovy firmy Eckelmann a která 
měla uložené stroje a st. buňky na obecním pozemku, zakoupí ve výši 60 000 Kč hrací 
prvky do MŠ Tvrdonice. Proto nebyl vybírán nájem za pronájem pozemků. 

Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání v 19:25 ukončil.
Ve Tvrdonicích  dne 27. 06. 2014

Zapsala: Lucie Zugarová

   Zdeněk Tesařík
                                                                                 starosta obce

Ověřovatelé zápisu:   Ing. Eduard Hrnčíř            …………………………..

                                    Jan Balga                         ………………………….
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