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Zápis č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 12. 12. 2018 
*** veřejná verze *** 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Návrh programu: 

 

1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 

2) Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO, kontrola plnění usnesení 

3) Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 5. 9. 2018 do 

12. 12. 2018 

4) Finanční výbor – doplnění členů 

5) Kontrolní výbor – doplnění členů 

6) Schválení Jednacího řádu výborů Zastupitelstva obce Tlumačov 

7) Schválení člena zastupitelstva do funkce obřadníka 

8) Schválení dohody o provedení práce – pí Blanka Konečná 

9) Stanovení výše peněžitého plnění fyzickým osobám za výkon funkce 

10) Rozpočtové opatření č. 4/2018 

11) Rozpočtové provizorium  

12) Nabídka k odkoupení podílu na pozemcích p.č.1556/3, 1556/50, 1556/100, 

1556/101, 1556/172, 1556/185 a 1556/223 v k.ú. Tlumačov na Moravě 

13) Záměr prodeje části pozemku p. č. 779/31 v k.ú. Tlumačov na Moravě 

14) Záměr prodeje pozemku p. č. 737/7 v k.ú. Tlumačov na Moravě 

15) Záměr prodeje pozemků p. č. 833/1 a 833/12v k.ú. Tlumačov na Moravě 

16) Rekuperace ZŠ Tlumačov – žádost k OPŽP 

17) Stavební úpravy MK Skály I – žádost k MMR ČR 

18) Morava, Tlumačov – ochranná hráz – informace  

19) Termíny řádných zasedání orgánů obce na I. pololetí 2019 
 

Různé:  
- Programové prohlášení obce Tlumačov na období 2019 – 2022 – informace  

 

Diskuse, závěr 
 

Ověření usnášeníschopnosti: 

V době zahájení zasedání zastupitelstva obce v 17:00 hod. je na dnešním zasedání přítomno 15 členů ZO, 

což je stoprocentní účast zastupitelstva obce.  

Starosta obce konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné. 

 
Hlasování o programu:  pro – 15 

    proti – 0 

    zdržel se – 0 

 

Usnesení Z1/2/12/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 12. 12. 2018. 

 

 

1.  Schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 

 
Jednání zahájil v 17:00 hodin a dále řídil starosta obce Petr Horka. 

Zapisovatelkou byla pověřena pí Lenka Dědková. 
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Ověřovateli zápisu byli určeni pí Hana Janoštíková a p. David Hrubý. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Lenku Dědkovou a ověřovatele zápisu pí Hanu 

Janoštíkovou a p. Davida Hrubého ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 12. 2018. 

 

Hlasování: pro – 15 

  proti – 0 

  zdržel se – 0 

 

Usnesení Z2/2/12/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Lenku Dědkovou a ověřovatele zápisu pí Hanu 

Janoštíkovou a p. Davida Hrubého ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 12. 2018. 

 

 

2.  Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO, kontrola plnění usnesení 
 
Podle sdělení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva č. 25 ze dne 5. 9. 2018 (pí Blanka Konečná) a 

z ustavujícího zasedání zastupitelstva č. 1 ze dne 31. 10. 2018 (Ing. Antonín Jonášek, Ing. Libor Hubík) byly 

tyto shledány v pořádku a bez připomínek. 

 

Zprávu o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce přednesl místostarosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 5. 9. 2018 a 31. 10. 2018 – bez připomínek. 

 
Hlasování: pro – 15 

  proti – 0 

  zdržel se – 0 

 

Usnesení Z3/2/12/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 5. 9. 2018 a 31. 10. 2018 – bez připomínek. 
 

 

3.  Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 5. 9. 2018 do 12. 12. 2018 
 
Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 5. 9. 2018 do 

12. 12. 2018 – viz příloha. 

Usnesení rady obce jsou zveřejňována na webových stránkách obce. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 5. 9. 2018 do 

12. 12. 2018. 

 

Hlasování: pro – 15 

  proti – 0 

zdržel se – 0 

 

Usnesení Z4/2/12/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 5. 9. 2018 do 

12. 12. 2018. 

 

 

 



 

Zápis č. 2 ze zasedání ZO 12. 12. 2018                                                                                                                                        Strana 3 
 

 

 

4.  Finanční výbor – doplnění členů 

Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), předkládá Edita Karlíková, zpracoval tajemník OÚ 

Ing. Jan Rýdel. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje doplnění finančního výboru o členy paní Růženu Vaňharovou a 

Ing. Romana Huráně. 

 

Hlasování: pro – 15 

  proti – 0 

  zdržel se – 0 

 

Usnesení Z5/2/12/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje doplnění finančního výboru o členy paní Růženu Vaňharovou a 

Ing. Romana Huráně. 

 

 

5.  Kontrolní výbor – doplnění členů  

Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), předkládá Alena Hozová, zpracoval tajemník OÚ 

Ing. Jan Rýdel. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje doplnění kontrolního výboru o členy Mgr. Aleše Kouřila a 

Ing. Rostislava Talaše. 

 

Hlasování: pro – 13 

  proti – 0 

  zdržel se – 2 (pí Hozová, Ing. Talaš) 

 

Usnesení Z6/2/12/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje doplnění kontrolního výboru o členy Mgr. Aleše Kouřila a 

Ing. Rostislava Talaše. 

 

 

6.  Schválení Jednacího řádu výborů Zastupitelstva obce Tlumačov  

Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), předkládá starosta Petr Horka, zpracoval tajemník 

OÚ Ing. Jan Rýdel. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Tlumačov. 

 

Hlasování: pro – 15 

  proti – 0 

  zdržel se – 0 

 
Usnesení Z7/2/12/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Tlumačov. 
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7.  Schválení člena zastupitelstva do funkce obřadníka 

Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), předkládá starosta Petr Horka, zpracoval tajemník 

OÚ Ing. Jan Rýdel. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje na místo funkce obřadníka členku zastupitelstva obce Mgr. Lenku 

Odložilíkovou, která může zastupovat starostu či místostarostu při občanských obřadech a jiných 

významných příležitostech a užívat závěsný znak. 

 

Hlasování: pro – 14 (pp. Ing. Ševela, Ing. Hubík, Hrubý, Mgr. Huráň, Konečná, Hozová, Horka 

  Janoštíková, Ing. Hrtús, Jeřábek, Karlíková, Vlček, Ing. Talaš, Ing. Jonášek) 

  proti – 0 

  zdržel se – 1 (Mgr. Odložilíková) 

 

Usnesení Z8/2/12/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje na místo funkce obřadníka členku zastupitelstva obce Mgr. Lenku 

Odložilíkovou, která může zastupovat starostu či místostarostu při občanských obřadech a jiných 

významných příležitostech a užívat závěsný znak. 

 

 

8.  Schválení dohody o provedení práce – p. Blanka Konečná  

Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), předkládá starosta Petr Horka, zpracoval tajemník 

OÚ Ing. Jan Rýdel. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Tlumačov souhlasí s předloženou Dohodou o provedení práce číslo 10/2019 na cvičení 

dětské jógy s paní Blankou Konečnou, bytem Sportovní 174, 763 62 Tlumačov. 

 

Protinávrh (Ing. Jaroslav Ševela): 

Zastupitelstvo obce Tlumačov nesouhlasí s uzavřením Dohody o provedení práce číslo 10/2019 na cvičení 

dětské jógy s paní Blankou Konečnou, bytem Sportovní 174, 763 62 Tlumačov z důvodu, že tato činnost 

nesouvisí se správou obce. 

 

Hlasování o protinávrhu: pro – 2 (Ing.Ševela, Ing.Jonášek) 

proti – 11 (pp.Hrubý, Mgr. Huráň, Hozová, Horka, Ing. Hrtús, Janoštíková, 

Jeřábek, Karlíková, Vlček, Ing. Talaš. Mgr. Odložilíková) 

    zdržel se – 2 (pp. Konečná, Ing. Hubík) 

 

Hlasování o původním návrhu: pro – 11 (pp.Hrubý, Mgr. Huráň, Hozová, Horka, Janoštíková, 

Mgr. Odložilíková, Ing. Hrtús, Jeřábek, Karlíková, Vlček, Ing. Talaš) 

    proti – 2 (Ing. Ševela, Ing. Jonášek) 

    zdržel se – 2 (pp. Ing. Hubík, Konečná) 

 

Usnesení Z9/2/12/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov souhlasí s předloženou Dohodou o provedení práce číslo 10/2019 na cvičení 

dětské jógy s paní Blankou Konečnou, bytem Sportovní 174, 763 62 Tlumačov. 
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9.  Stanovení výše peněžitého plnění fyzickým osobám za výkon funkce 

Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), předkládá starosta Petr Horka, zpracoval tajemník 

OÚ Ing. Jan Rýdel. 

 

Návrh usnesení: 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje výši měsíčního peněžitého plnění fyzickým osobám za výkon 

funkce pro volební období 2018-2022 následovně: 

• 900 Kč za výkon funkce předsedy komise Rady obce Tlumačov 

• 400 Kč za výkon funkce člena komise Rady obce Tlumačov 

• 400 Kč za výkon funkce člena výboru Zastupitelstva obce Tlumačov 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje, že při výkonu více funkcí vždy náleží jedna odměna, a to za 

funkci, za kterou náleží odměna nejvyšší. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje, že odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a 

v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do 

příslušné funkce. 

 

Protinávrh (Ing. Jaroslav Ševela): 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje výši měsíčního peněžitého plnění fyzickým osobám za výkon 

funkce pro volební období 2018-2022 v níže uvedeném rozsahu a výši: 

• 900 Kč za výkon funkce předsedy komise Rady obce Tlumačov 

• 400 Kč za výkon funkce člena komise Rady obce Tlumačov 

• 400 Kč za výkon funkce člena výboru Zastupitelstva obce Tlumačov 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje, že peněžité plnění fyzickým osobám za výkon funkce předsedy 

komise, člena komise rady obce a člena výboru zastupitelstva obce bude 1 x za rok ve výši odvislé od 

četnosti zasedání a náročnosti projednávané problematiky, a to na základě návrhu rady obce, který bude 

zpravidla v prosinci projednán zastupitelstvem obce. 

 

Hlasování o protinávrhu: pro – 4 (pp. Ing. Hubík, Hrubý, Ing. Jonášek, Ing. Ševela) 

    proti – 11 (pp. Mgr. Huráň, Konečná, Hozová, Horka, Ing. Hrtús, Vlček, 

                     Mgr. Odložilíková, Jeřábek, Karlíková, Janoštíková, Ing. Talaš) 

    zdržel se – 0 

 

Hlasování o původním návrhu: pro – 11 (pp.Mgr. Huráň, Konečná, Hozová, Horka, Ing. Hrtús, Janoštíková, 

  Mgr. Odložilíková, Jeřábek, Karlíková, Vlček, Ing. Talaš) 

    proti – 4 (pp. Ing. Hubík, Hrubý, Ing. Jonášek, Ing. Ševela) 

    zdržel se – 0 

 

Usnesení Z10/2/12/18 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje výši měsíčního peněžitého plnění fyzickým osobám za výkon 

funkce pro volební období 2018-2022 následovně: 

• 900 Kč za výkon funkce předsedy komise Rady obce Tlumačov 

• 400 Kč za výkon funkce člena komise Rady obce Tlumačov 

• 400 Kč za výkon funkce člena výboru Zastupitelstva obce Tlumačov 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje, že při výkonu více funkcí vždy náleží jedna odměna, a to za 

funkci, za kterou náleží odměna nejvyšší. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje, že odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a 

v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do 

příslušné funkce. 

 

Zastupitel Ing. Antonín Jonášek konstatuje, že předložený návrh považuje za nespravedlivý a nevyvážený. 
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10.  Rozpočtové opatření č. 4/2018 

Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), předkládá starosta Petr Horka, zpracovala vedoucí 

oddělení ekonomického pí Lenka Dědková. 

 

Zastupitel Ing. Jaroslav Ševela žádal vysvětlení k výdajové části rozpočtového opatření – paragraf 3421 

sportoviště posilovací stroje ve výši 105.000 Kč. Starosta obce p. Petr Horka v souladu s jednacím řádem 

přislíbil podat všem zastupitelům vysvětlení do třiceti dnů. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 rozpočtu obce pro rok 2018 

v předloženém rozsahu, tj. snížení příjmů o 1,161.000,00 Kč a snížení výdajů o 1,161.000,00 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2018 po opaření č. 4/2018 činí 56,624.400,00 Kč a výdaje po opatření č. 4/2018 

činí 56,624.400,00 Kč. 

 

Hlasování: pro – 14 (pp. Ing. Hubík, Hrubý, Mgr. Huráň, Konečná, Hozová, Horka, Ing. Hrtús, Vlček, 

      Mgr. Odložilíková, Janoštíková, Jeřábek, Karlíková, Ing. Talaš, Ing. Jonášek) 

  proti – 0 

  zdržel se – 1 (Ing. Ševela) 

 

Usnesení Z11/02/12/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 rozpočtu obce pro rok 2018 

v předloženém rozsahu, tj. snížení příjmů o 1,161.000,00 Kč a snížení výdajů o 1,161.000,00 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2018 po opaření č. 4/2018 činí 56,624.400,00 Kč a výdaje po opatření č. 4/2018 

činí 56,624.400,00 Kč. 

 

 

11.  Rozpočtové provizorium 

Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), předkládá starosta Petr Horka, zpracovala vedoucí 

oddělení ekonomického pí Lenka Dědková. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium pro Obec Tlumačov na I. čtvrtletí roku 2019. 

 

Ing. Jaroslav Ševela požaduje upravit a schválit nové znění Pravidel rozpočtového provizoria obce. 

Tento bod bude rozdělen do dvou projednávaných částí a budou přijata dvě usnesení. 

Úprava Pravidel rozpočtového provizoria obce byla provedena na základě požadavku Ing. Jaroslava Ševely 

přímo během jednání. Nové znění pravidel bylo zastupitelům přečteno a přiloženo k materiálům ze zasedání 

zastupitelstva obce. O těchto nově upravených pravidlech bylo hlasováno. 

 

Protinávrh (Ing. Jaroslav Ševela): 

Zastupitelstvo obce schvaluje nové znění Pravidel rozpočtového provizoria obce Tlumačov. 

 

Hlasování o protinávrhu: pro – 15 

    proti – 0 

    zdržel se – 0 

 

Usnesení Z12/2/12/18 

Zastupitelstvo obce schvaluje nové znění Pravidel rozpočtového provizoria obce Tlumačov. 
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Po schválení Pravidel rozpočtového provizoria obce bylo hlasováno o schválení rozpočtového provizoria 

obce. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium pro Obec Tlumačov na I. čtvrtletí roku 2019. 

 

Hlasování: pro – 15 

  proti – 0 

  zdržel se – 0 

 

Usnesení Z13/2/12/18 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium pro Obec Tlumačov na I. čtvrtletí roku 2019. 

 

 

 

12. Nabídka k odkoupení podílu na pozemcích p.č.1556/3, 1556/50, 1556/100, 1556/101, 

1556/172, 1556/185 a 1556/223 v k.ú. Tlumačov na Moravě 

 

Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), předkládá starosta obce Petr Horka, zpracoval 

vedoucí odd. výstavby a majetku Michal Veselský. 

 

Návrh usnesení: 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje / neschvaluje odkoupení spoluvlastnických podílů k pozemkům 

p.č. 1556/3, 1556/50, 1556/100, 1556/101, 1556/172, 1556/185 a 1556/223 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

od  *** nezveřejňovaný text *** . 

➢ Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu Kupní smlouvy. 

 

Zastupitel Ing. Jaroslav Ševela požaduje osobní projednání s majiteli pozemků o jejich kupní ceně.  

Protinávrh (Ing. Jaroslav Ševela): 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr na odkoupení spoluvlastnických podílů k pozemkům 

p.č. 1556/3, 1556/50, 1556/100, 1556/101, 1556/172, 1556/185, a 1556/223 v k.ú. Tlumačov na Moravě 

od *** nezveřejňovaný text ***. 

➢ Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu obce jednáním s vlastníky výše uvedených pozemků a 

jednáním o ceně za m2, respektive kupní ceně. 

 

Hlasování o protinávrhu: pro – 15 

    proti – 0 

    zdržel se – 0 

 

Usnesení Z14/2/12/18 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr na odkoupení spoluvlastnických podílů k pozemkům 

p.č. 1556/3, 1556/50, 1556/100, 1556/101, 1556/172, 1556/185, a 1556/223 v k.ú. Tlumačov na Moravě 

od *** nezveřejňovaný text ***. 

➢ Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu obce jednáním s vlastníky výše uvedených pozemků a 

jednáním o ceně za m2, respektive kupní ceně. 
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13.  Záměr prodeje části pozemku p. č. 779/31 v k.ú. Tlumačov na Moravě  
 

Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), předkládá starosta obce Petr Horka, zpracoval 

vedoucí odd. výstavby a majetku Michal Veselský. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 779/31 - ostatní plocha, zeleň 

o výměře cca 7 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za níže uvedených podmínek: 

➢ minimální kupní cena 650 Kč/m2 

➢ účel budoucího využití – bydlení individuální  

➢ umístění stávajícího zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s. (podzemní kabel 

NN, rozpojovací skříň) bude zachováno na veřejném prostranství, tj. z vnější strany budoucího 

oplocení pozemku p.č. 779/11 a 779/28 

➢ náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (oddělovací geometrický plán, návrh na vklad 

do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitosti atd.) 

 

Hlasování: pro – 15 

  proti – 0 

  zdržel se – 0 

 

Usnesení Z15/2/12/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 779/31 - ostatní plocha, zeleň 

o výměře cca 7 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za níže uvedených podmínek: 

➢ minimální kupní cena 650 Kč/m2 

➢ účel budoucího využití – bydlení individuální  

➢ umístění stávajícího zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s. (podzemní kabel 

NN, rozpojovací skříň) bude zachováno na veřejném prostranství, tj. z vnější strany budoucího 

oplocení pozemku p.č. 779/11 a 779/28 

➢ náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (oddělovací geometrický plán, návrh na vklad 

do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitosti atd.)  

 

 

Přestávka od 18:25 do 18:35 hodin. 

 

 

14.  Záměr prodeje pozemku p. č. 737/7 v k.ú. Tlumačov na Moravě  

Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), předkládá starosta obce Petr Horka, zpracoval 

vedoucí odd. výstavby a majetku Michal Veselský. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 737/7 – orná půda v k.ú. Tlumačov na Moravě. 

 

Hlasování: pro – 13 (pp. Ing. Ševela, Ing. Hubík, Hrubý, Mgr. Huráň, Konečná, Hozová, Horka, 

     Janoštíková, Ing. Hrtús, Jeřábek, Karlíková, Vlček, Ing. Talaš) 

  proti – 0 

  zdržel se – 2 (Ing. Jonášek, Mgr. Odložilíková) 

 

 

Usnesení Z16/2/12/18 

Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 737/7 – orná půda v k.ú. Tlumačov na Moravě. 

 

 

 

 

15.  Záměr prodeje pozemků p. č. 833/1 a 833/12v k.ú. Tlumačov na Moravě  
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Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), předkládá starosta obce Petr Horka, zpracoval 

vedoucí odd. výstavby a majetku Michal Veselský. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 833/1 – orná půda o výměře 161 m2 

a p. č. 833/12 – orná půda o výměře 67 m2 vše v k.ú. Tlumačov na Moravě. 

 

Hlasování: pro – 14 

  proti – 0 

  zdržel se – 1 (p Karlíková) 

 

Usnesení Z17/2/12/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 833/1 – orná půda o výměře 161 m2 

a p. č. 833/12 – orná půda o výměře 67 m2 vše v k.ú. Tlumačov na Moravě. 

 

 

16.  Rekuperace ZŠ Tlumačov – žádost k OPŽP 
 

Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), předkládá starosta obce Petr Horka, zpracoval 

vedoucí odd. výstavby a majetku Michal Veselský. 

 

Návrh usnesení: 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí informaci o výzvě č. 100 z Operačního programu 

životního prostředí, prioritní osa 5 - Energetické úspory, Specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou 

náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.  

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje / neschvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání 

žádosti o dotaci na realizaci rekuperace varianta 1 / varianta 2 do ZŠ Tlumačov z výzvy č.100 

Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 5 - Energetické úspory, Specifický cíl: 5.1 - 

Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. 

 

Protinávrh (Ing. Jaroslav Ševela): 

Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje podání žádosti na realizaci rekuperace do ZŠ Tlumačov 

s předpokládanými celkovými náklady ve výši 11 mil. Kč, respektive 8 mil. Kč do Operačního programu 

životního prostředí, prioritní osa 5 – Energetické úspory, Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost 

veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, výzva č. 100. 

 

Hlasování o protinávrhu: pro – 13 (pp. Ing. Ševela, Ing. Hubík, Hrubý, Mgr. Huráň, Konečná, 

                                                                 Hozová, Horka, Janoštíková, Jeřábek, Karlíková, Vlček, Ing. Talaš, 

                                                                 Ing. Jonášek) 

    proti – 0 

    zdržel se – 2 (Ing. Hrtús, Mgr. Odložilíková) 

 

Usnesení Z18/2/12/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje podání žádosti na realizaci rekuperace do ZŠ Tlumačov 

s předpokládanými celkovými náklady ve výši 11 mil. Kč, respektive 8 mil. Kč do Operačního programu 

životního prostředí, prioritní osa 5 – Energetické úspory, Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost 

veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, výzva č. 100. 

 

 

17.  Stavební úpravy MK Skály I – žádost k MMR ČR 
 

Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), předkládá starosta obce Petr Horka, zpracoval 

vedoucí odd. výstavby a majetku Michal Veselský. 

 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/5-1-snizit-energetickou-narocnost-verejnych-budov-a-zvysit-vyuziti-obnovitelnych-zdroju-energie?id=33
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/5-1-snizit-energetickou-narocnost-verejnych-budov-a-zvysit-vyuziti-obnovitelnych-zdroju-energie?id=33
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/5-1-snizit-energetickou-narocnost-verejnych-budov-a-zvysit-vyuziti-obnovitelnych-zdroju-energie?id=33
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/5-1-snizit-energetickou-narocnost-verejnych-budov-a-zvysit-vyuziti-obnovitelnych-zdroju-energie?id=33
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Návrh usnesení: 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí informaci o zveřejněné výzvě MMR ČR ze dne 21. 11. 

2018 o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 

117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje / neschvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání 

žádosti o dotaci na akci "Stavební úpravy místní komunikace Skály I., Tlumačov" z podprogramu 

Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací, 

dle zveřejněné výzvy MMR ČR ze dne 21.11.2018. 

 

Po diskusi a návrhu Ing. Jaroslava Ševely byl původní návrh usnesení upraven v tom smyslu, že z něho byla 

vypuštěna druhá odrážka, o které se nehlasovalo. Zastupitelstvo hlasovalo pouze o první odrážce návrhu 

usnesení, kdy bere pouze na vědomí informaci o zveřejněné výzvě. 

 

Hlasování: pro – 15 

  proti – 0 

  zdržel se – 0 

 

Usnesení Z19/2/12/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí informaci o zveřejněné výzvě MMR ČR ze dne 21. 11. 2018 

o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 

117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací. 

 

 

18.  Morava, Tlumačov – ochranná hráz  
 

Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), předkládá starosta obce Petr Horka, zpracoval 

vedoucí odd. výstavby a majetku Michal Veselský. 

 

Zastupitel Ing. Jaroslav Ševela požaduje upřesnění návrhu usnesení s uvedením předpokládaného zahájení 

realizace stavby PPO Tlumačov v roce 2020 – 2021.   

V diskusi k bodu vystoupil občan p. Karel Skopal a podal informaci o důvodech jeho podání žaloby na 

zrušení územního rozhodnutí ve věci umístění hráze PPO. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí podané informace o stavu přípravy veřejně prospěšné stavby 

„Morava, Tlumačov – ochranná hráz“.  

 

Protinávrh (Ing. Jaroslav Ševela): 

Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí informace podané starostou obce o aktuálním stavu přípravy 

veřejně prospěšné stavby „Morava, Tlumačov – ochranná hráz s tím, že dle dostupných informací se 

předpokládá zahájení realizace stavby PPO Tlumačov v roce 2020 – 2021. 

 

Hlasování o protinávrhu: pro – 15 

    proti – 0 

    zdržel se – 0 

 

Usnesení Z20/2/12/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí informace podané starostou obce o aktuálním stavu přípravy 

veřejně prospěšné stavby „Morava, Tlumačov – ochranná hráz s tím, že dle dostupných informací se 

předpokládá zahájení realizace stavby PPO Tlumačov v roce 2020 – 2021. 

 

19.  Termíny řádných zasedání orgánu obce na 1. pololetí 2019 

 

Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), předkládá starosta obce Petr Horka, zpracoval 

starosta obce Petr Horka. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce na 1. pololetí 2019. 

 

Hlasování: pro – 15 

  proti – 0 

  zdržel se – 0 

 

Usnesení Z21/2/12/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce na 1. pololetí 2019. 

 

 

Různé, dotazy, diskuse, závěr 
 

Člen zastupitelstva obce Jaroslav Ševela požaduje v souladu s § 82 a 94 zákona o obcích: 

 

1) Na nejbližší další zasedání zastupitelstva zařadit na program jednání bod: „Program rozvoje obce – 

monitoring plnění za uplynulé období a aktualizace na období 2019 – 2022“. 

Starosta p. Petr Horka sdělil, že „Program rozvoje obce – monitoring plnění za uplynulé období a 

aktualizace na období 2019 – 2022“ bude předložen k připomínkování s tím, že jeho schválení se 

předpokládá v termínu do 06/2019. 

 

2) vysvětlení proč a na základě čeho: 

- požaduje Obec Tlumačov finanční doplatek/spoluúčast po některých občanech v souvislosti 

s realizací nového chodníku na ul. Švermova. Vzhledem k tomu, že se jedná o nestandardní postup, 

tak žádá, aby bylo ze strany obce v obdobných záležitostech postupováno systematicky a po 

předchozím projednání v orgánech obce. 

- je umístěna obytná maringotka v ulici Dolní naproti restaurace U Hřebčince. Jak obec postupuje ve 

věci její předislokace. 

Starosta p. Petr Horka na místě informoval o ústních jednáních s dotčenými občany a vysvětlil důvod 

spoluúčasti v souvislosti s realizací nového chodníku na ulici Švermova. 

Starosta p. Petr Horka na místě informoval o připravovaném přemístění maringotky na soukromý 

pozemek v k.ú.Tlumačov. 

 

Starosta p. Petr Horka informoval o plánovaném úklidu nepořádku na pozemcích u Štěrkoviště  

v Otrokovicích, které jsou ještě v katastru obce Tlumačov – bude uklizeno TS Otrokovice s.r.o. při vhodných 

klimatických podmínkách (zamrznutí povrchu závodiště).  

 

 

 

Jednání skončilo ve 20:25 hodin. 

Zapsala: Lenka Dědková 

Datum: 12. 12. 2018 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Hana Janoštíková 

 

 

    David Hrubý 

 

Starosta obce: 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 12. 12. 2018 

 

 

Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 12. 12. 2018 přijalo tato usnesení: 

 

 

 

Usnesení Z1/2/12/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 12. 12. 2018. 

 

Usnesení Z2/2/12/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Lenku Dědkovou a ověřovatele zápisu pí Hanu 

Janoštíkovou a p. Davida Hrubého ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 12. 2018. 

 

Usnesení Z3/2/12/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 5. 9. 2018 a 31. 10. 2018 – bez připomínek. 
 

Usnesení Z4/2/12/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 5. 9. 2018 do 

12. 12. 2018. 

 

Usnesení Z5/2/12/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje doplnění finančního výboru o členy paní Růženu Vaňharovou a 

Ing. Romana Huráně. 

 

Usnesení Z6/2/12/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje doplnění kontrolního výboru o členy Mgr. Aleše Kouřila a 

Ing. Rostislava Talaše. 

 
Usnesení Z7/2/12/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Tlumačov. 

 

Usnesení Z8/2/12/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje na místo funkce obřadníka členku zastupitelstva obce Mgr. Lenku 

Odložilíkovou, která může zastupovat starostu či místostarostu při občanských obřadech a jiných 

významných příležitostech a užívat závěsný znak. 

 

Usnesení Z9/2/12/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov souhlasí s předloženou Dohodou o provedení práce číslo 10/2019 na cvičení 

dětské jógy s paní Blankou Konečnou, bytem Sportovní 174, 763 62 Tlumačov. 

 

Usnesení Z10/2/12/18 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje výši měsíčního peněžitého plnění fyzickým osobám za výkon 

funkce pro volební období 2018-2022 následovně: 

• 900 Kč za výkon funkce předsedy komise Rady obce Tlumačov 

• 400 Kč za výkon funkce člena komise Rady obce Tlumačov 

• 400 Kč za výkon funkce člena výboru Zastupitelstva obce Tlumačov 
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➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje, že při výkonu více funkcí vždy náleží jedna odměna, a to za 

funkci, za kterou náleží odměna nejvyšší. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje, že odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a 

v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do 

příslušné funkce. 

 

Usnesení Z11/02/12/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 rozpočtu obce pro rok 2018 

v předloženém rozsahu, tj. snížení příjmů o 1,161.000,00 Kč a snížení výdajů o 1,161.000,00 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2018 po opaření č. 4/2018 činí 56,624.400,00 Kč a výdaje po opatření č. 4/2018 

činí 56,624.400,00 Kč. 

 

Usnesení Z12/2/12/18 

Zastupitelstvo obce schvaluje nové znění Pravidel rozpočtového provizoria obce Tlumačov. 

 

Usnesení Z13/2/12/18 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium pro Obec Tlumačov na I. čtvrtletí roku 2019. 

 

Usnesení Z14/2/12/18 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr na odkoupení spoluvlastnických podílů k pozemkům 

p.č. 1556/3, 1556/50, 1556/100, 1556/101, 1556/172, 1556/185, a 1556/223 v k.ú. Tlumačov na Moravě 

od *** nezveřejňovaný text ***. 

➢ Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu obce jednáním s vlastníky výše uvedených pozemků a 

jednáním o ceně za m2, respektive kupní ceně. 

 

Usnesení Z15/2/12/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 779/31 - ostatní plocha, zeleň 

o výměře cca 7 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za níže uvedených podmínek: 

➢ minimální kupní cena 650 Kč/m2 

➢ účel budoucího využití – bydlení individuální  

➢ umístění stávajícího zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s. (podzemní kabel 

NN, rozpojovací skříň) bude zachováno na veřejném prostranství, tj. z vnější strany budoucího 

oplocení pozemku p. č. 779/11 a 779/28 

➢ náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (oddělovací geometrický plán, návrh na vklad 

do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitosti atd.)  

 

Usnesení Z16/2/12/18 

Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 737/7 – orná půda v k.ú. Tlumačov na Moravě. 

 

Usnesení Z17/2/12/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 833/1 – orná půda o výměře 161 m2 

a p. č. 833/12 – orná půda o výměře 67 m2 vše v k.ú. Tlumačov na Moravě. 

 

Usnesení Z18/2/12/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje podání žádosti na realizaci rekuperace do ZŠ Tlumačov 

s předpokládanými celkovými náklady ve výši 11 mil. Kč, respektive 8 mil. Kč do Operačního programu 

životního prostředí, prioritní osa 5 – Energetické úspory, Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost 

veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, výzva č. 100. 

 

Usnesení Z19/2/12/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí informaci o zveřejněné výzvě MMR ČR ze dne 21. 11. 2018 

o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 

117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací. 

 

Usnesení Z20/2/12/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí informace podané starostou obce o aktuálním stavu přípravy 

veřejně prospěšné stavby „Morava, Tlumačov – ochranná hráz s tím, že dle dostupných informací se 

předpokládá zahájení realizace stavby PPO Tlumačov v roce 2020 – 2021. 
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Usnesení Z21/2/12/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce na 1. pololetí 2019. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Hana Janoštíková 

 

 

    David Hrubý 

 

 

 

Starosta obce: 

 


