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Výpis  usnesení ze 7. zasedání  

Zastupitelstva obce Tvrdonice 

  ze dne 17.12.2015 
 

ZO Tvrdonice schvaluje: 

                                                                                                                    

Program: 
 
Usnesení č. 83 

Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 

1. Zahájení 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele - volba 

3.         Schválení programu 

4.         Návrh rozpočtu obce Tvrdonice na rok 2016 - vypuštěno 

5.         Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Služby obce Tvrdonice na rok 2016 –  

            vypuštěno 

6. Rozpočtový výhled na roky 2016,2017, 2018  

7. Návrh na úpravu stočného na rok 2016 

8. Návrh OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů 

9. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2015 

10. Pověření rady obce k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2015 

11. Žádost o odkoupení pozemku PK p.č. 233 o výměře 666m
2
 

12. Žádost o odkoupení pozemku KN p.č. 3058/50 o výměře 313m
2
 

13. Schválení ceny za ostatní plochy v obci 

14. Žádost o souhlas s povolením prodeje pozemku KN p.č.3314/66 o výměře 787m2 

15. Různé – DSO Čistý jihovýchod-rozpočet, Region Podluží-návrh rozpočtu, plán 

inventur-rozdělení komisí 

+ doplněné body: 

            Návrh rozpočtu obce Tvrdonice na rok 2016 

            Schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemku 3309/213 v k.ú. Tvrdonice 

 

 

Usnesení č. 92: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje ověřovatele zápisu Zdeňka Mrláka a Ing. Petra 

Čecha. 

 

Usnesení č. 93: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje zapisovatele zápisu Janu Vlašicovou. 

 

Usnesení č. 94: 

Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů schvaluje 

pravidla rozpočtového provizoria obce na rok 2016. 

 

Usnesení č. 95: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2016, 2017, 2018.  
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Usnesení č. 96: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje zvýšení ceny stočného od 1.1.2016 o 6%, tedy 

na 32,86Kč/m
3
 bez DPH, na cenu 39,76Kč/m

3
 s DPH s možností provedení samoodečtu 

vodoměru k datu 31.12.2015. Občan, který provede samoodečet a nahlásí jej na obec 

bude hradit část stočného do provedení samoodečtu za cenu původní, tj, 35,65Kč/m
3
 

s DPH a poté za cenu zvýšenou. Občanovi, který si neprovede odečet a nenahlásí jej na 

obec, bude počítáno stočné zvýšené za odebrané m
3
 za celé období .  

 

Usnesení č. 97: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru a přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování odpadů. 

 

Usnesení č. 98: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje Návrh rozpočtového opatření č. 3/2015 Obce 

Tvrdonice. 

 

Usnesení č. 99: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice pověřuje radu obce k provedení posledního rozpočtového 

opatření v roce 2015. 

 

Usnesení č. 100: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje prodej pozemkové parcely č. 234/1 o  výměře 

666m
2
 v k.ú. Tvrdonice, která vznikla zaměřením geometrického plánu č. 1250-29/2015 

zhotoveným Radimem Tomancem o ověřeným Ing. Jiřím Blahynkou pod č. 55/2015 dne 

15.08.2015 z pozemku ve zjednodušené evidenci – pozemkový původ Pozemková katastr 

(PK), pozemkové parcely č 233 v k.ú. Tvrdonice za cenu 20Kč/m
2
XXXXXXXXXXX. 

Všechny náklady, které vzniknou obci Tvrdonice v souvislosti s prodejem nemovité věci 

a daň z nabytí nemovité věci hradí kupující. Návrh na vklad vlastnického práva  bude 

podán až po úhradě celé kupní ceny. 

 

Usnesení č. 101: 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemkové parcely č. 3058/50 o  výměře 313m
2
, 

druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond v k.ú. Tvrdonice paní 

XXXXXXXXXXXXXXX za cenu 70Kč/m
2
. Všechny náklady, které vzniknou obci 

Tvrdonice v souvislosti s prodejem nemovité věci a daň z nabytí nemovité věci hradí 

kupující. Návrh na vklad vlastnického práva bude podán až po úhradě celé kupní ceny. 

 

Usnesení č. 102: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schválilo cenu 15Kč/m
2
 za ostatní plochu, druh pozemku 

jiná plocha pro výpočet daně z nabytí nemovitých věcí pro potřeby Finančního úřadu. 

 

Usnesení č. 103: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje vzdání se předkupního práva ke kupní smlouvy 

na prodej nemovité věci pozemkové parcely č. 3314/66 v k.ú. Tvrdonice, která byla 

uzavřena dne 27.04.2015 s kupující XXXXXXXXXX za omezující a zavazující podmínky 

uvedené v čl. VI.  předmětné kupní smlouvy ve prospěch obce Tvrdonice jako součást 

kupní smlouvy s novým kupujícím. 
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Usnesení č. 104: 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice  schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovité věci č.j. USZVM/BBV/13843/2015-BBVM (SP 03/14 

AD), a to pozemku pozemková parcela č. 3309/213 v k. ú. Tvrdonice, obec Tvrdonice,  

z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Tvrdonice, včetně souhlasu obce 

Tvrdonice s podmínkami uvedenými v čl. IV. předmětné smlouvy.  

 

Různé 

Předsedající informoval o: 

 

- Návrhu rozpočtu DSO Čistý Jihovýchod a Regionu Podluží  

Návrh rozpočtu DSO Čistý Jihovýchod a Regionu Podluží bere ZO na vědomí, 

neschvaluje jej (viz příloha č. 12). Návrhy rozpočtu schvalují členské schůze 

jednotlivých organizací a svazků. Obec Tvrdonice je členem těchto svazků. V rámci 

projektu Regionu Podluží bylo vysázeno stromořadí směr Hrušky. Dále je v plánu 

realizovat rekonstrukce studní z důvodu snižování stavu spodních vod a užití jako 

odpočinkového místa (park, areál, náměstí Míru). DSO Čistý Jihovýchod založili obce 

k získávání dotací na sběrné dvory. 

 

- Plynová děla 

Předsedající informoval, že obec obdržela stížnost na plynová děla. Tato stížnost byla 

projednána na pracovní schůzce. Bylo dohodnuto, že na příštím ZO bude nachystána 

OZV na toto téma. Předsedající konstatoval, že OZV omezující provoz plynových děl 

mají i některé sousední obce. Některé obce OZV nevydávali s odkazem na § 10 zákona 

o obcích a odkazují, že v době od 6hod. do 22hod. se nejedná o rušení nočního klidu. 

Některé obce naopak určily, že děla mohou fungovat jen v určitých hodinách s určitým 

počtem výstřelů. Bude zpracováno několik variant OZV a proběhnou jednání, zda 

k takovému opatření obec přistoupí. Předsedající letos řešil pouze jeden případ, kdy si 

paní stěžovala, že v nočních hodinách bouchá dělo. 

 

- Dotace 

Předsedající informoval, že obec obdržela dotaci na výstavbu přírodního dětského hřiště 

v areálu MŠ. V současnosti je výstavba hřiště dokončena. Dále byla schválena dotace na 

vybudování chodníku na ul. Slovácká (od budovy MŠ po hřbitov), zpracovává se další 

dotace na zateplení ZŠ a připravuje se žádost o přístavbu dvou učeben na ZŠ. 

Zpracovává se také projekt na dotaci na rekonstrukci vozovky na ul. Luční. 

 

- Jednací řád ZO  

Předsedající konstatoval, že Jednací řád ZO je z roku 2000, proto byl zastupitelům 

rozeslán návrh nového jednacího řádu , aby se k němu vyjádřili, popřípadě navrhli 

doplnění 

 

- Prodej pozemku 
Předsedající seznámil přítomné, že se jedná o již schválený prodej pozemku panu 

Úlehlovi, který bal projednáván i na pracovní schůzce ZO. Prodej byl schválen na 

dřívějším ZO s věcným břemenem předkupního práva pro obec. ZO se vyjádřilo, že 

nehodlá měnit nebo zkracovat trvání předkupního práva, a proto bude muset pan 

XXXXX kupní smlouvu podepsat nebo od ní odstoupit a prodej neproběhne. 

 

 

- Inventarizace 

Předsedající informoval zastupitele, že obdrží jako v loňském roce plán inventur 
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-  Odkup pozemků do vlastnictví obce 

Předsedající informoval o žádostech občanů o urovnání vlastnického práva na pozemky 

pod komunikací především na ul. Revoluční a Padělky. Byl by rád, kdyby se 

zastupitelstvo domluvilo na jednotné ceně za tyto pozemky. 

Dále žádá občany, aby se účastnily vytyčování hranic pozemků SPÚ, protože mnoho 

lidí ani neví, kde pozemky vlastní. 

 

- Kabelová televize 

Předsedají seznámil přítomné  s nutností vypínání zahraničních stanic s vysíláním 

sportovních přenosů v kabelové televizi, na které má vysílací práva v ČR výhradně O2. 

 

- Rekonstrukce bytu na ZS 

Předsedající informoval o rekonstrukci bytu na zdravotním středisku na dva byty, které 

se budou pronajímat na dobu určitou soc. slabým. Paní XXXXX nás požádala o 

pronájem bytu z důvodu tíživé rod. situace. Vzhledem k tomu, že je to rodina, kde jsou 

staří lidé, dítě a bratr, kterému je obec ustanovena opatrovníkem, obec volila tuto 

možnost. Byt bude pronajat za standartních podmínek. 

Druhý byt je stále v rekonstrukci a poté bude nabídnut k pronájmu. Konec rekonstrukce 

se plánuje na leden a únor příštího roku. V současné době evidujeme asi 6 žádostí o byt. 

Platilo pravidlo, že se byty pronajímaly přednostně učitelům a lékařům, kteří působili 

v místě bydliště. Dále se plánuje výstavba nových střešních bytů, kde se v současnosti 

zkoumá požární řešení. 

- XXXXX vznesl dotaz, zda by obec mohla vyzvat občany k omezení používání 

petard 

- Předsedající můžeme vyzvat rozhlasem, ale i tady platí, že od 6hod – do 22hod. 

mohou pyrotechniku používat. 

 

- Rekonstrukce kuchyně na Slovácké chalupě 

Předsedající informoval, že byla rekonstruována kuchyň na Slovácké chalupě, je nově 

vybavená. Současně se zvýšil i pronájem za tyto prostory, v zimním období na 2500Kč 

a v letním období na 2000Kč. Jenom 5 hodin vezme úklid těchto prostor. Chalupa je 

každý týden využívána. 

 

- Zástavba v lokalitě Padělky 

Ing. P. Janulík informoval, že probíhá dokončení územní studie v lokalitě Padělky. 

Předpokládaný termín dokončení je v únoru příštího roku, ZO nebude studii schvalovat. 

Ing. P. Janulík proto apeluje na vedení obce, aby dávalo souhlas se stavbou RD až po 

vypracování ekonomické studie celého zasíťování. 

 

 

 

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

pozval je v sobotu 19.12. pokud mají zakoupené lístky na koncert Petra Bendeho a na 

každoroční Silvestrovský ohňostroj. Zdůraznil, že výtěžek z prodeje bude použit pro 

rodiny s postižnými dětmi v obci. Zasedání v 19:20 hod. ukončil. 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 28.12.2015 

 


