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Výpis usnesení z 11. zasedání 

  Zastupitelstva obce Tvrdonice, konaného dne 20.7.2020  
 

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 10.7.2020 do 20.7.2020. 

Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

 

Přítomni ZO: Ing. Dagmar Pavlíková Nešporová, MUDr. Lenka Čapková, 

Ing. Zdeněk Tesařík, Milan Trecha, Josef Gál, Ing. Petr Janulík, Jiří Hasil, Mgr. Marek 

Hunkař, Aleš Hrnčíř, Ing. Leoš Doskočil Ph.D. 

 
Omluveni ZO: Jiří Balga, Milan Maška, Ing. Petr Čech, Dalibor Adámek, Soňa 

Krásná 

 

Přítomno bylo 10 členů zastupitelstva (příloha č. 1), takže zastupitelstvo bylo 

usnášeníschopné (dle § 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

Počet přítomných občanů: 10 

 

Bod č. 1: Zahájení 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice bylo zahájeno 17:30 hodin starostou obce 

Ing. Zdeňkem Tesaříkem (dále jako „předsedající“), který 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. 118 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje následující program zasedání: 

1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Volba zapisovatelky 

4. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č.2 

5. Smlouva o návratné finanční výpomoci – ZŠ Tvrdonice 

6. Rozpočtové opatření č.3 

7. Různé 

8. Závěr 

Hlasování č. 1       pro 10 – proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 118 bylo schváleno. 
 

Bod č. 2: Volba ověřovatelů zápisu 

Návrh usnesení č. 119 
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Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje ověřovatelem zápisu p. Milana Trechu a MUDr. 

Lenku Čapkovou. 

Hlasování č. 2      pro 10 - proti 0 - zdržel se 0 

Usnesení č. 119 bylo schváleno. 

 

Bod č. 3: Volba zapisovatelky 

Návrh na usnesení č. 120 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje zapisovatelem zápisu Evu Blažkovou. 

Hlasování č. 3      pro 10 – proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 120 bylo schváleno. 
 

Bod č. 4: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č.2/2020                                         

Návrh usnesení: 121                                                                                                     

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 ve výši 

5.725.100,- Kč v předloženém znění.                                                                   

Hlasování č. 4                                                               pro 9 – proti 0 – zdržel se 1 

Usnesení č. 121 bylo schváleno 

Bod č. 5: Smlouva o návratné finanční výpomoci – ZŠ Tvrdonice 

Návrh usnesení: 122 

Na základě usnesení ZO č. 92 ze dne 16.12.2019 byla Základní škole Tvrdonice 

poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 3.406.341,58 Kč na financování 

převážné části projektu „Zvýšení kvality ve vzdělávání v ZŠ Tvrdonice“, reg. č. 

projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010971 a byla tedy i uzavřena smlouva                

o návratné finanční výpomoci. 

Usnesení č. 122 bere na vědomí 
 

Bod č. 6: Rozpočtové opatření č. 3/2020 

Návrh usnesení: 123 

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 ve výši 

3.407.000,- Kč v předloženém znění. 

Hlasování č.123      pro 10 – proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 123 bylo schváleno. 

 
Bod č. 13: Různé   

Občan p. XXX: „Proč děláte veřejné zastupitelstvo, když se tady občan nic nedozví.“  

A odešel z jednací místnosti.                                                                                         

Občan p. XXX měl dotaz, jakým způsobem byly kráceny dotace pro rybáře. 

Předsedající mu odpověděl, že jim byly pokráceny investiční akce. Občan p. XXX: 

„Veškeré akce jsem musel zrušit, protože nevím o kolik nám snížíte dotaci. Rybářům 

jste vzali 50 procent. Fotbalistům jste vzali kolik? Nebudeme mít peníze na údržbu 

rybníku. Dávejte peníze na člena.“  Předsedají mu sdělil, že se jim zkrátily dotace 

pouze na investice. Zastupitel Trecha: „Obec vám pomáhá se zapůjčením traktorku 
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křovinořezů a motorových pil.“ Předsedající mu sdělil, že brigády mu proplatit obec 

nemůže. Zastupitelka Dagmar Pavlíková Nešporová: „Můžu se zeptat kolik máte 

členů?“ P. XXX odpověděl: „Asi 200.“ Zastupitelka Dagmar Pavlíková Nešporová: 

„A kolik máte členský příspěvek?“ XXX: „Přesně nevím, o co jde?“ Předsedající: 

„Vám jsou zkráceny dotace na oplocení. Na zarybnění rybníka a na soutěže jste peníze 

dostali.“  Zastupitel Hunkař: „Pokud to chápu dobře, tak rybáři nám říkají, že nebudou 

udržovat obecní rybník a obec bude muset udržovat rybník sama.“ Předsedající: 

„Rybáři mají smlouvu na udržování rybníka a dotace není nároková složka.“ Zastupitel 

Hunkař: „Před půl rokem jsme si odsouhlasili tablety, stále je nemáme. Proto bych 

chtěl zasílat podklady pro zastupitelstvo písemnou formou.“ Předsedající: „Typ tabletu 

byl vybraný, ale z důvodu krácení rozpočtu jsme na jednání rady obce tablety zrušili. 

Můžeme znovu hlasovat v jaké podobě chcete podklady posílat.“ Většina zastupitelů 

se vyjádřila pro zasílaní v elektronické podobě. Předsedající sdělil, že zastupiteli 

Hunkařovi se budou posílat materiály pro zastupitelstvo v tištěné podobě. 

 Bod č. 14 Závěr 

Protože nikdo neměl dalších dotazů, předsedající poděkoval a zasedání v 18:15 hod. 

ukončil. 

Přílohy zápisu: 

1/ Prezenční listina 

2/ Pozvánka o konání zasedání zastupitelstva obce 

3/ Omluvenky ZO 

4/ Návrh rozpočtového opatření č. 2/2020 

5/ Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Tvrdonice 

6/ Návrh rozpočtového opatření č. 3/2020  

 Zápis byl vyhotoven dne 30.7.2020 

       ………….………………………………….. 

       Ing. Zdeněk Tesařík, starosta obce 

Ověřovatelé zápisu:           

    p. Milan Trecha     …………..…………………………………….  

            

                                            MUDr. Lenka Čapková   ………………………………………….  
      


