
 

 

Zápis č. 10/2017 

ze zasedání zastupitelstva obce Tvrzice 

 

 
 

dne: 27. 11. 2017 

čas konání:  19.00 hod 

místo konání: místnost Obecního úřadu Tvrzice 

 

přítomni: Michaela Hávová, Jaroslav Pavelka, Jiří Randa, Mgr. Michaela Nenadálová, 

Jiří Prášek, Petr Kamenský 

          

nepřítomni (omluveni): Vladimír Chroňák 

Zastupitelstvo je  usnášení schopné. 

 

 

 

Program: 

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

          zastupitelstva obce 

      2) Návrh rozpočtu  na rok 2018 a střednědobého výhledu  rozpočtu  na rok 2019-2020 

      3) Schválení zadání územního plánu Tvrzice 

      4) Záměr – pronájem pozemku za účelem zřízení garáže 

      5) Inventarizace 

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: Jiří Randa, Jaroslav Pavelka                                                                                                         

Zapisovatel/ka:Michaela Hávová 

 

 

USNESENÍ č. 25/2017 

Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje: 

• Výše uvedený program 

• Navržené ověřovatelé zápisu, zapisovatelku 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bod č. 2) 

 Návrh rozpočtu  na rok 2018 a střednědobého výhledu  rozpočtu  na rok 2019-2020                                                                      

 

Hlasování: 

Pro:             5 

Proti:           1 

Zdržel se:    0   

 

USNESENÍ č. 26/2017 

Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu na 

rok 2019-2020 

 

Bod č. 3) 

Schválení zadání územního plánu Tvrzice 

 

Hlasování: 

Pro:             6 

Proti:           0 

Zdržel se:    0   

 

USNESENÍ č. 27/2017 

Obecní zastupitelstvo po projednání 

I. Bere na vědomí zprávu o projednání návrhu zadání územního plánu Tvrzice 

II. Souhlasí se způsobem zohlednění požadavků, připomínek a podnětů vzešlých z projednání 

návrhu zadání územního plánu Tvrzice 

III.Schvaluje  v souladu s § 47 odst.5 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 

řádu v platném znění (stavební zákon) zadání územního plánu Tvrzice 

 IV. Ukládá 

pořizovateli Ing Haně Roudnické pořídit návrh územně plánovací dokumentace v souladu se 

stavebním zákonem, dále v souladu s  jeho  prováděcími vyhláškami.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bod č. 4) 

Záměr – pronájem pozemku za účelem zřízení garáže. Na obec byly doručeny 3 žádosti – p. 

Jan Kadlec, Martin Zámečník, Petr Kamenský  

 

Hlasování: 

Pro:             6 

Proti:           0 

Zdržel se:    0   

 

USNESENÍ č. 28/2017 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o pronájmu místa za účelem zřízení garáže p. Janu Kadlecovi, p. 

Martinu Zámečníkovi a p. Petrovi Kamenskému. Následně bude sepsaná smlouva o pronájmu 

pozemku na rok 2018.  

 

 

Bod č. 5) 

Byl přednesen příkaz k inventarizaci, předsedou inventarizační komise byl zvolen p. Jaroslav 

Pavelka, členové – p. Vladimír Chroňák a Petr Kamenský. Termín zahájení je 1. 12. 2017 a 

termín dokončení je 12. 1. 2018. Likvidační komisy tvoří předseda p. Jiří Prášek a členové p. 

Jiří Randa a Mgr. Michaela Nenadálová. 

 

Hlasování: 

Pro:             6 

Proti:           0 

Zdržel se:    0   

 

USNESENÍ č. 29/2017 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo příkaz k inventarizaci a složení likvidační komise 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Jednání bylo skončeno: 27. 11. 2017 

Vyhotovení zápisu:         20.00 hod.    

 

                                                                                              Razítko, podpis starostky 



 

 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Jiří Randa                       ......................................................... 

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

 

Příloha: 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, regionálních rad a 

dobrovolných svazků – FIN 2-12M 

Zpráva o průběhu pořízení a projednání návrhu zadání územního plánu Tvrzice 

 

Přílohy v listiné podobě jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě, Tvrzice 44 v úředních hodinách 

a v elektronické podobě na stránkách obce www.tvrzice.cz 

                           

                              

 

Vyvěšeno: 

Svěšeno: 

Zveřejněno v el. podobě: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


