
8. zasedání ZO Tvrdonice – 16.12.2019

                        Zápis
o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice,
konaného dne 16.12.2019 v 17:30 hod. na Dělnickém domě
                                   ve Tvrdonicích

Informace podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, byla na úřední desce Obecního úřadu Tvrdonice zveřejněna v souladu se zákonem 
po dobu nejméně 7 dní, a to od 9.12.2019 do 16.12.2019. Současně byla zveřejněna na 
„elektronické úřední desce“.

Přítomni ZO: Ing. Petr Čech, Milan Maška, Ing. Dagmar Pavlíková Nešporová, Ing. 
Zdeněk Tesařík, Jiří Hasil, Jiří Balga, MUDr. Lenka Čapková, Soňa Krásná, Milan Trecha,
Ing. Leoš Doskočil Ph.D., Dalibor Adámek, Josef Gál, Mgr. Marek Hunkař, Aleš Hrnčíř,
Ing. Petr Janulík

Přítomno bylo 15 členů zastupitelstva (příloha č.1), takže zastupitelstvo bylo 
usnášeníschopné (dle § 92 odst. 3 zákona o obcích).

Počet přítomných občanů: 14

Bod č. 1 - Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice bylo zahájeno v 17:30 hodin starostou obce
Ing. Zdeňkem Tesaříkem (dále jako „předsedající“), který požádal zastupitele o doplnění 
bodu programu o „Zvýšení kvality ve vzdělávání v ZŠ Tvrdonice. Jedná se projekt
ZŠ Tvrdonice, který musí zastupitelstvo obce schválit, aby se projekt podal
do konce roku. Dotázal se, zda má ještě někdo nějaký bod programu na doplnění. Nikdo
z přítomných neměl nic k doplnění. Předsedající dal hlasovat o doplnění programu o bod 
„Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Tvrdonice“.
Hlasování č. 1                                                                           pro 15 – proti 0 – zdržel se 0 
Předsedající seznámil přítomné s programem zasedání (příloha č. 2) v souladu
s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou
na úřední desce.
Návrh usnesení č. 87:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba zapisovatelky
4. Rozpočet Sociálního fondu obce Tvrdonice na rok 2020
5. Střednědobý výhled obce Tvrdonice na rok 2021 - 2023
6. Zvýšení kvality ve vzdělávání v ZŠ Tvrdonice
7. Rozpočet obce na rok 2020
8. Různé
9. Závěr
Hlasování č.2                                                                            pro 15 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 87 bylo schváleno.
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Bod č. 2 – Volba ověřovatelů zápisů
Předsedající navrhl, aby ověřovateli zápisu byla členka zastupitelstva MUDr. Lenka 
Čapková a členka zastupitelstva Ing. Dagmar Pavlíková Nešporová. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č .88:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje ověřovatelem zápisu MUDr. Lenku Čapkovou
Ing. Dagmar Pavlíkovou Nešporovou.
Hlasování č.3                                                                             pro 15 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 88 bylo schváleno.

Bod č. 3 – Volba zapisovatelky
Předsedající navrhl za zapisovatele zápisu zasedání ZO Tvrdonice Evu Blažkovou.
Návrh usnesení č.89
Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje zapisovatele zápisu Evu Blažkovou.
Hlasování č. 4                                                                            pro 15 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 89 bylo schváleno.

Bod č. 4 – Rozpočet sociálního fondu obce Tvrdonice na rok 2020 (viz příloha č. 3)
Předsedající informoval přítomné o zůstatku účtu k 31.12. 2019, příjmech a výdajích
Sociálního fondu na rok 2020.
Nikdo z přítomných neměl připomínek, proto nechal předsedající hlasovat.
Návrh usnesení č. 90
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2020 ve výši 
192.000,- Kč v předloženém znění. (viz příloha č. 3)
Hlasování č.5     pro 15 - proti 0 - zdržel se 0
Usnesení č. 90 bylo schváleno.

Bod č. 5 – Střednědobý výhled obce Tvrdonice na rok 2021-2023 (viz příloha č. 4)
Předsedající přednesl návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Tvrdonice na rok
2021 - 2023.
Nikdo z přítomných neměl dalších připomínek, proto nechal předsedající hlasovat.
Návrh usnesení č. 91
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled obce Tvrdonice na období 2021 – 2023 
v předloženém znění. (viz příloha č. 4)
Hlasování č. 5                                                                             pro 15 - proti 0 - zdržel se 0
Usnesení č. 91 bylo schváleno.

Bod č. 6 – Zvýšení kvality ve vzdělávání v ZŠ Tvrdonice (viz příloha č. 5)
Předsedající informoval o žádosti ZŠ Tvrdonice o souhlas zřizovatele s realizací projektu
 „Zvýšení kvality ve vzdělávání v ZŠ Tvrdonice“ ve výši 3.432.188,50 Kč. Financování 
projektu bude formou nevratné finanční pomoci (dotace).  Z investičního fondu škola 
uhradí částku 180.641,50 Kč. Z dotací bude hrazeno vybavení počítačových
a jazykových tříd a vzdělávání učitelů.
Návrh usnesení č. 92
Zastupitelstvo obce Tvrdonice uděluje příspěvkové organizaci Základní škola Tvrdonice, 
příspěvková organizace, se sídlem Kostická 98, Tvrdonice souhlas s realizací projektu
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„Zvýšení kvality ve vzdělávání v ZŠ Tvrdonice“, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16 075/00100, 
dle předložené žádosti ze dne 12.12.2019. (viz příloha č. 5)
Hlasování č. 7                                                                           pro 15 - proti 0 - zdržel se 0
Usnesení č. 92 bylo schváleno.

Bod č. 7 – Rozpočet obce na rok 2020 (viz příloha č. 6)
Předsedající požádal předsedu finančního výboru p. Balgu o přednesení rozpočtu obce 
Tvrdonice na rok 2020.
Předseda finančního výboru p. Balga přečetl příjmy a výdaje rozpočtu obce na rok 2020
a konstatoval, že rozpočet obce je vyrovnaný. Rozpočet obce byl projednán ve finančním 
výboru a finanční výbor doporučuje rozpočet obce Tvrdonice na rok 2020 přijmout.
Předsedající poděkoval za přednesení rozpočtu.
Občan XXX : „ Měl připomínku proč střednědobý výhled obce je nižší než rozpočet obce 
pro rok 2020.“ Předsedající mu vysvětlil: „Že v současné době již víme o získání dotace v 
roce 2020 na rekonstrukci komunikace na ulici Vinohradní a rekonstrukci památníků 
v obci. Tyto příjmy musí být zahrnuty do rozpočtu obce.“
Nikdo z přítomných neměl dalších připomínek, proto nechal předsedající hlasovat.
Návrh usnesení č.93
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje rozpočet obce Tvrdonice na rok 2020 ve výši 
51.479.100,- Kč v předloženém znění. (viz příloha č. 6)
Hlasování č. 8                                                                            pro 15 - proti 0 - zdržel se 0
Usnesení 93 bylo schváleno.

Bod č. 8 – Různé (viz příloha č. 7)
Předsedající informoval přítomné o odkoupení rodinného domu na náměstí Míru č.168/49 
ve Tvrdonicích pro účely muzea. Odhad nemovitosti, který má obec k dispozici
je 1. 200 000,-Kč. Po dohodě s firmou JIXI AGENCY, s.r.o. je kupní cena stanovena na 
950.000,- Kč. V současnosti je na RD uvalena exekuce, která je nižší než odhadní cena. 
Předsedající se dotázal zastupitelů, zda má nadále ve spolupráci s právníky jednat
o vypracování kupní smlouvy na tuto nemovitost za cenu 950.000,- Kč. Tato kupní 
smlouva včetně ceny se musí znovu odsouhlasit na zastupitelstvu.
Předsedající poprosil přítomné o vyjádření ke koupi.
Zastupitel Hunkař: „Kolik by stála oprava budovy?“  Zastupitel Janulík: „Na činnost muzea, 
by se volila levnější varianta opravy.“ Předsedající: „Budova má dřevěné stropy a ideální 
místo ve středu obce.“ Občan XXX: „Dlouhodobá investice a strategické místo, na tom 
nemůže obec prodělat.“ Zastupitel Hasil: „Měli bychom přemýšlet nad starými lidmi.“ 
Zastupitel Doskočil: „Musíme nabídnout něco turistům, musíme se dívat do budoucnosti, 
okolní vesnice se rozvíjí a budují muzea, musíme se rozvíjet. Je potřeba něco udělat. 
Tvrdonice se snaží o vybudování muzea od čtyřicátých let.“
Předsedající dal hlasovat, zda zastupitelé souhlasí o dalším jednání a vypracování kupní 
smlouvy na RD (náměstí Míru č.168/49).
Hlasování č. 9                                                                         pro 14 - proti 0 - zdržel se 1

Bod č. 9 – Závěr
Předsedající předal slovo místostarostovi, aby informoval zastupitele o zvýšení cen KT
a zvýšení ceny za stočné.
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Poplatky kabelová televize na rok 2020, základní – 1380,- Kč, rozšířená – 2040,-Kč, 
+HBO – 3240,- Kč.
Cena stočného na rok 2020 je 43,74,-Kč/ s DPH.
Občan XXX měl připomínku o nevzhledné říčce u větrolamu. Předsedající informoval o 
koupi nových čerpadel na přečerpávací stanici na Padělkách.
Občan XXX měl připomínku na čipování psů, předsedající mu odpověděl, že čipování v 
naší obci už proběhlo.
Předsedající poděkoval všem, co pomohli při organizaci Mikulášského jarmarku a přispěli 
na postižené děti v obci.
Pozval všechny na následující akce dívčí vínek, svěcení vína a ohňostroj.

Předsedající všem poděkoval, popřál hodně zdraví do nového roku a zasedání
v 18:30 hodin ukončil.

Příloha zápisu:
1/ Prezenční listina
2/ Pozvánka o konání zasedání zastupitelstva obce
3/ Rozpočet sociálního fondu na rok 2020
4/ Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Tvrdonice 2021 - 2023
5/ Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu
6/ Rozpočet na rok 2020
7/ Různé – odhad RD na náměstí Míru

Zápis byl vyhotoven dne 22.12.2019

                                                          
          

             ……………………………….
Ing. Zdeněk Tesařík

                                                                                          starosta obce

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Lenka Čapková             …………………………………….

             Ing. Dagmar Pavlíková Nešporová        ……………………………………...         
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