
 

 

Zápis č. 12/2015 

ze zasedání zastupitelstva obce Tvrzice 

 

 
 

dne:  23. 11. 2015 

čas konání:  18.30 hod 

místo konání: místnost Obecního úřadu Tvrzice 

 

přítomni: Michaela Hávová, Mgr. Michaela Nenadálová, Jiří Prášek,  

Petr Kamenský,  Jaroslav Pavelka, Jiří Randa 

 

nepřítomni (omluveni/neomluveni): Vladimír Chroňák 

 

Zastupitelstvo je  usnášení schopné. 

 

Program: 

       1)Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 

          zastupitelstva obce 

      2)Rozpočtové opatření č. 5/2015  

      3)Žádost o schválení bezúplatného převodu pozemku p.č. 533 v k.ú. Tvrzice 

      4)Dohoda s f. Brácha Václav na úklid sněhu  

      5)Inventura 

      6)Dopravní značky na MK p. č. 475 a 67/1 

       

       

 

Bod č. 1) 

 Jednání zastupitelstva obce Tvrzice zahájila a jeho průběh vedla starostka Obce 

Tvrzice, paní Michaela Hávová. Seznámila přítomné s programem (popřípadě byl doplněn a 

upraven), dále navrhla ověřovatele zápisu a zapisovatele. Předložené návrhy byly schváleny. 
 

Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Pavelka, Jiří Prášek 

Zapisovatel/ka:Michaela Hávová 

USNESENÍ č.  37/2015 

Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje: 

• Výše uvedený program 

• Navržené ověřovatelé zápisu, zapisovatelku 

 

 



Bod č. 2) 

   Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 5/2015. 

Hlasování: 

Pro:          6 

Proti:        0 

Zdržel se: 0 

USNESENÍ č. 38/2015 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo RO č. 5/2015. 

 

        

Bod č. 3) 

    Žádost o schválení bezúplatného převodu pozemku p. č. 533 v k.ú. Tvrzice 

Hlasování: 

Pro:          6 

Proti:        0 

Zdržel se: 0 

USNESENÍ č. 39/2015 

Zastupitelsvo Obce Tvrzice projednalo a schválilo žádost o bezúplatný převod a současně i 

samotný bezúplatný převod pozemku dle KN p. č. 533, druh pozemku 

ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, který je zapsaný u Katastrálního úřadu pro 

Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice pro k. ú. a Tvrzice, Obec Tvrzice na listu 

vlastnictví 60000 (dále jen "nemovitá věc"), z vlastnictví ČR, přísluš- 

nosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 

Obce Tvrzice. 

Obec Tvrzice se zavazuje o nemovitou věc řádně pečovat a užívat ji ve veřejném 

zájmu jako veřejně přístupnou účelovou komunikaci. Obec Tvrzice se dále zavazuje,  

že nemovitou věc nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, ani 

ji nebude pronajímat, to vše po dobu 10-ti let od právních účinků dle tehdy platného cenového 

předpisu. 

 

 

Bod č. 4) 

   Dohoda s f. Brácha Václav na úklid sněhu v obci.. P. Brácha si  musí pořídit novou radlici 

pro úklid sněhu a z důvodu vyšší investice žádá ZO o dohodu na úklid sněhu  minimálně na 

rok 2015 - 2018.  

Pro:          6 

Proti:        0 

Zdržel se: 0 

USNESENÍ č. 40/2015 

Zastupitelstvo projednalo úklid sněhu v obci f. Brácha Václav a s dohodou souhlasí. 

 

 

 



 

Bod č. 5) 

    Byl odsouhlasen příkaz k inventarizaci, předsedou inventarizační komise byl zvolen 

p. Jiří Randa, členové – p. Jaroslav Pavelka a Petr Kamenský. Termín zahájení je 1. 12.  

2015 a termín dokončení je 11. 1. 2015 

Pro:          6 

Proti:        0 

Zdržel se: 0 

USNESENÍ č. 41/2015 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo příkaz k inventarizaci. 

 

 

Bod č. 6) 

   Umístění dopravních značek na místních komunikací  p. č. 475 a p. č. 67/1 

Pro:          6 

Proti:        0 

Zdržel se: 0 

USNESENÍ č. 42/2015 

Zastupitelstvo obce se rozhodlo, že na místní komunikace, z důvodu ochrany, omezí vjezd 

vozidlům těžším než 3,5 tuny. Z důvodu odvozu TKO, zásobování, nebo nezbytného důvodu, 

může OÚ udělit vyjímku. K tomuto účelu budou zhotoveny  

dopravní značky a umístněny na začátku MK p. č. 475 a p. č. 67/1. 

 

 

  

Jednání bylo skončeno:  23. 11. 2015 

Vyhotovení zápisu:          20.00 hod.    

 

                                                                                                Razítko, podpis starostky 

 

Ověřovatelé: 

 

Jaroslav Pavelka ..................................... 

Jiří Prášek...............................................                             

    

 

Přílohy:  

Rozpočtové opatření č. 5/2015 

 

Vyvěšeno: 

Svěšeno: 

Zveřejněno v el. podobě: 

 


