
 

 

 

 

                                         Zápis č. 8/2019 

ze zasedání zastupitelstva obce Tvrzice 

 
 

dne: 8. 10. 2019 2019 

čas konání: 19.00 hod. 

místo konání: místnost Obecního úřadu Tvrzice 

 

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

Mikeš, Eva Šefránková 

          

nepřítomni (omluveni): Antonín Brabec, Jaromír Raiskub 

Zastupitelstvo je usnášení schopné. 

 

 

 

Program: 

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

          zastupitelstva obce 

      2) Rozpočet na rok 2020, střednědobý výhled na rok 2021-2022  

      3) Podání žádosti o dotaci z „Jihočeského kraje – Program obnovy venkova Jihočeského 

          kraje v roce 2020“ – oplocení ČOV + kontejner jako zázemí pro obsluhu  

      4) Dodatek č. 1/2020 ke smlouvě o převodu odpadu do vlastnictví a o poskytování služeb 

          oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady na území obce a místních částí  

      

    

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:   Vladimír Chroňák, Marián Mikeš                                            

Zapisovatel/ka: Michaela Hávová 

 

 

 

USNESENÍ č. 28/2019 

Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje: 

• Výše uvedený program 

• Navržené ověřovatelé zápisu, zapisovatelku 



 

 

 

 

                                              

Bod č. 2) 

Rozpočet na rok 2020, střednědobý výhled na rok 2021-2022  

 

Hlasování: 

Pro:             5 

Proti:           0 

Zdržel se:    0   

 

USNESENÍ č. 29/2019 

ZO obce schválilo střednědobý výhled na rok 2021-2022 a rozpočet na rok 2020 obce Tvrzice 

 

 

Bod č. 3) 

Podání žádosti o dotaci z „Jihočeského kraje – Program obnovy venkova Jihočeského 

kraje v roce 2020“ – oplocení ČOV + kontejner jako zázemí pro obsluhu  

 

Hlasování: 

Pro:             5 

Proti:           0 

Zdržel se:    0   

 

 USNESENÍ č. 30/2019 

 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci. 

 

 

Bod č. 4) 

Dodatek č. 1/2020 ke smlouvě o převodu odpadu do vlastnictví a o poskytování služeb 

oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady na území obce a místních částí  

 

Hlasování: 

Pro:             5 

Proti:           0 

Zdržel se:    0   

 

USNESENÍ č. 31/2019 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dodatek č. 1/2020  

 

 

 

                                                        



 

 

Jednání bylo skončeno:  8. 12. 2019 

Vyhotovení zápisu:    20.30 hod.    

 

                                                                                              Razítko, podpis starostky 

 

 

Ověřovatelé:   

Marián Mikeš                                ……………………………………………… 

Vladimír Chroňák                         ……………………………………………… 

                              

Vyvěšeno: 

Svěšeno: 

Zveřejněno v el. podobě: 

 

 

                                                                    

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

   

 

                                 

     


