
                                         Zápis č. 1/2019 

ze zasedání zastupitelstva obce Tvrzice 

 
 

dne: 3. února 2019 

čas konání: 19.00  hod. 

místo konání: místnost Obecního úřadu Tvrzice 

 

přítomni: Michaela Hávová,  Mgr. Nenadálová Michaela, Vladimír Chroňák, Antonín 

Brabec, Marian Mikeš, Jaromír Raiskup, Eva Šefránková 

          

nepřítomni (omluveni):  

Zastupitelstvo je  usnášení schopné. 

 

 

 

Program: 

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

          zastupitelstva obce 

      2) Smlouva o zřízení věcného břemene č.:PI-014330051344/001 

      3) Inventarizace 2018 

      4) Žádost o poskytnutí finanční výpomoci Římskokatolické farnosti Předslavice 

      5) Podání žádosti na opravu soch, kříže a oken v kapličce, oprava kamenného kříže 

 

       

 

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:    Marián Mikeš, Antonín Brabec                                                                       

Zapisovatel/ka: Michaela Hávová 

 

 

USNESENÍ č. 1/2019 

Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje: 

• Výše uvedený program 

• Navržené ověřovatelé zápisu, zapisovatelku 
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Bod č. 2) 

Smlouva o zřízení věcného břemene č.:PI-014330051344/001- umístění distribuční soustavy 

 nového kabelového vedení NN, kabelové skříně, uzemnění (Tvrzice – úprava NN, čp. 8) 

 

Hlasování: 

Pro:             7 

Proti:           0 

Zdržel se:    0   

 

USNESENÍ č. 2/2019 

ZO obce  souhlasí se Smlouvou o zřízení věcného břemene č.:PI-014330051344/001 

 

 

 Bod č. 3) 

 Inventarizace 2018 

 

Hlasování: 

Pro:             7 

Proti:           0 

Zdržel se:    0   

 

USNESENÍ č. 3/2019 

 ZO obce se seznámilo s výsledkem inventarizace obce za rok 2018 

 

Bod č. 4) 

Žádost o poskytnutí finanční výpomoci Římskokatolické farnosti Předslavice 

 

Hlasování: 

Pro:             7 

Proti:           0 

Zdržel se:    0   

 

USNESENÍ č. 4/2019 

ZO obce rozhodlo o poskytnutí finanční výpomoci ve výši Kč 2.000,-- 
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Bod č. 5) 

Podání žádosti na opravu soch, kříže a oken v kapličce, oprava kamenného kříže –  

žádost podat na MZe – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2019,  

nebo do dotace MMR – na restaurování-obnovu drobných sakrálních památek, v obou  

případech ZO obce předpokládá finanční spoluúčast 30 – 40 % skutečně vynaložených 

výdajů projektu 

 

Hlasování: 

Pro:             7 

Proti:           0 

Zdržel se:    0   

 

USNESENÍ č. 5/2019 

 ZO obce souhlasí s podáním žádosti 

                       

 

 

                                                                                                                                                                          

Jednání bylo skončeno: 3. února 2019 

 

Vyhotovení zápisu:    20.30 hod.    

 

                                                                                              Razítko, podpis starostky 

 

 

 

Ověřovatelé:        

Marián Mikeš                   ……………………………………. 

Antonín Brabec                …………………………………….       

                                    

Vyvěšeno: 

Svěšeno: 

Zveřejněno v el. podobě: 

  

 

 

 

 

                                                                                 -3- 


