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Z á p i s   č. 3  ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 20. 2. 2019 
 

 

* VEŘEJNÁ VERZE * 
 

 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
 

Program:  

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 12. 12. 2018 do 20. 2. 2019 

4) Rozpočet obce na rok 2019 

5) Návrh na vydání změny č. 1 ÚP Tlumačov 

6) Smlouva o partnerství MAP II 

7) Monitoring plnění Programu rozvoje obce 2014-2018 

8) Určení zastupitele obce Tlumačov ve věcech pořizování a projednávání Územního 

plánu Tlumačova a jeho změn 

9) E.ON Distribuce a. s. – smlouva o zřízení BVB na pozemku p. č. 2453/3 v k. ú. 

Tlumačov na Moravě 

10) E.ON Distribuce a. s. – smlouva o zřízení VB na pozemku p. č. 2462/1 v k. ú. 

Tlumačov na Moravě 

11) 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 

 

Různé, diskuse, závěr 
 

 

Ověření usnášeníschopnosti: 

V době zahájení zasedání zastupitelstva obce v 17:00 hodin je na dnešním zasedání přítomno 12 členů ZO, 

což je nadpoloviční účast členů zastupitelstva obce. 

Starosta obce konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné. 

 

Hlasování o programu:  pro – 12 

     proti – 0 

     zdržel se – 0 

 

Usnesení  Z1/03/02/19 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 20. 2. 2019.  

 

 

1. Schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 
 

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

  Zapisovatelkou byla pověřena pí Dana Kouřilová. 

 Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Štefan Hrtús a p. Stanislav Jeřábek. 

 

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 20. 2. 2019 Ing. Štefana Hrtúse a p. Stanislava Jeřábka. 
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  Hlasování: pro – 10 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (Ing. Hrtús, p. Jeřábek) 

 

  Usnesení Z2/03/02/19 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 20. 2. 2019 Ing. Štefana Hrtúse a p. Stanislava Jeřábka. 

 

 

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

 Podle sdělení ověřovatelů zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce pí Hany Janoštíkové a p. Davida 

Hrubého byl tento shledán v pořádku, bez připomínek. 

 

 Zprávu o kontrole plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce přednesl tajemník OÚ 

Ing. Jan Rýdel. 

 

  Ing. Jaroslav Ševela vyslovil připomínku k zápisu z minulého jednání ZO, kde postrádá konkretizaci 

důvodů, které vedly k požadování finanční spoluúčasti občanů ul. Švermova při budování chodníku 

v této lokalitě. 

 Starosta obce p. Petr Horka sdělil, že k tomuto kroku bylo přistoupeno na základně předběžné ústní 

dohody s majiteli nemovitostí, kteří požadovali ke svým domům vybudovat více sjezdů z místní 

komunikace za účelem vybudování parkovacího stání pro osobní automobil, čímž došlo ke změně 

původního projektu. 

 

 Návrh usnesení: 

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

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 12. 12. 2018 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 1 (Ing. Ševela) 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/03/02/19 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 12. 12. 2018 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 12. 12. 2018 do 20. 2. 2019 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 12. 12. 2018 

do 20. 2. 2019 – 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 12. 12. 

2018 do 20. 2. 2019. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z4/03/02/19 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 12. 12. 

2018 do 20. 2. 2019. 
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4) Rozpočet obce na rok 2019 
 

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

vedoucí oddělení ekonomického pí Lenka Dědková. 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočet obce Tlumačov pro rok 2019 v předloženém 

rozsahu s celkovými příjmy a výdaji ve výši 60,574.100,00 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá obecnímu úřadu rozpracovat schválený rozpočet do 

příslušných rozpočtových položek. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu a obecní úřad, aby svou činností naplňoval 

jednotlivě paragrafy schváleného rozpočtu roku 2019 s tím, že bude usilováno ve skutečnosti vždy 

o vyrovnanou příjmovou a výdajovou stránku. 

 

  Protinávrh (Ing. Ševela): 

  Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu na rok 2019 se závěrem, že předložené znění rozpočtu na 

rok 2019 neschvaluje a ukládá starostovi a radě obce: 

 Dopřesnit daňové příjmy – zejména daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob a 

daň z přidané hodnoty. 

 Provést aktualizaci strategického dokumentu „Program rozvoje obce Tlumačov“ ve vztahu 

k volebnímu období 2018–2022 a zohlednit potřebné a strategické budoucí záměry, jako např. 

modernizace hřišť v ul. Sokolská a Zábraní, revitalizace náměstí Komenského včetně rozšíření 

parkovacích míst, záměr výstavby sociálních nájemních bytů, etapizace rekonstrukce místních 

komunikací (ul. Sokolská, U Trojice, Skály,..), rekuperace v prostorách ZŠ/MŠ,...atd., a následně 

předložit strategický dokument Program rozvoje obce aktualizovaný na období 2018-2022 ke 

schválení zastupitelstvu obce. 

 Prioritní záležitosti zejména investičního charakteru z Programu rozvoje obce 2018-2022 vztahující 

se k roku 2019 zapracovat do návrhu rozpočtu obce. 

 Čerpání a financování z § 6171, pol. 5901 nespecifikované rezervy podmínit schválením 

zastupitelstva. 

 Předložit rozpočet dopracovaný o výše uvedené body na nejbližší řádné či mimořádné zasedání 

zastupitelstva obce. 

 

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

     proti – 8 (pp. Horka, Jeřábek, Vlček, Ing. Hrtús, Karlíková, Hozová, 

          Konečná, Mgr. Odložilíková) 

      zdržel se – 0 

 

  Hlasování o původním návrhu: pro – 8 (pp. Horka, Jeřábek, Vlček, Ing. Hrtús, Karlíková, Hozová, 

            Konečná, Mgr. Odložilíková) 

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

       zdržel se - 0 

 

 Usnesení Z5/03/02/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočet obce Tlumačov pro rok 2019 v předloženém 

rozsahu s celkovými příjmy a výdaji ve výši 60,574.100,00 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá obecnímu úřadu rozpracovat schválený rozpočet do 

příslušných rozpočtových položek. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu a obecní úřad, aby svou činností naplňoval 

jednotlivě paragrafy schváleného rozpočtu roku 2019 s tím, že bude usilováno ve skutečnosti vždy 

o vyrovnanou příjmovou a výdajovou stránku. 
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5) Návrh na vydání změny č. 1 ÚP Tlumačov 
 

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

vedoucí odd. výstavby a majetku Michal Veselský. 

 

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov 

 

1)  konstatuje, 

  že dle ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ověřilo soulad předložené změny 

č. 1 Územního plánu Tlumačov s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, se 

Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje ve znění Aktualizace č. 2, stanovisky dotčených 

orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje; 

 

2) vydává 

  jako příslušný správní orgán dle ust. § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití ust. § 43 

odst. 4, § 55 odst. 1 a 6 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 

o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů změnu č. 1 Územního plánu Tlumačov, a to 

formou předloženého opatření obecné povahy, včetně všech jeho příloh, kterou se mění Územní 

plán Tlumačov vydaný Zastupitelstvem obce Tlumačov usnesením č. Z8/16/12/12 ze dne 

12. 12. 2012;  

 

3) ukládá 

  starostovi obce Tlumačov zveřejnit veřejnou vyhlášku, kterou se doručuje změna č. 1 Územního 

plánu Tlumačov a úplné znění Územního plánu Tlumačov po vydání změny č. 1.   

 

   Hlasování: pro – 12 

     proti – 0 

     zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z6/03/02/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov 

 

1)  konstatuje, 

  že dle ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ověřilo soulad předložené změny 

č. 1 Územního plánu Tlumačov s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, se 

Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje ve znění Aktualizace č. 2, stanovisky dotčených 

orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje; 

 

2) vydává 

  jako příslušný správní orgán dle ust. § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití ust. § 43 

odst. 4, § 55 odst. 1 a 6 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 

o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů změnu č. 1 Územního plánu Tlumačov, a to 

formou předloženého opatření obecné povahy, včetně všech jeho příloh, kterou se mění Územní 

plán Tlumačov vydaný Zastupitelstvem obce Tlumačov usnesením č. Z8/16/12/12 ze dne 

12. 12. 2012;  
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3) ukládá 

  starostovi obce Tlumačov zveřejnit veřejnou vyhlášku, kterou se doručuje změna č. 1 Územního 

plánu Tlumačov a úplné znění Územního plánu Tlumačov po vydání změny č. 1.   

 

 

6) Smlouva o partnerství MAP II 
 

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

tajemník OÚ Ing. Jan Rýdel. 

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o partnerství mezi městem 

Otrokovice a obcí Tlumačov, která upravuje vzájemnou spolupráci Příjemce a Partnera, kteří 

společně realizují Projekt „Místní akční plán II. ORP Otrokovice“, s registračním číslem 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008582 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem výše uvedené smlouvy. 

   

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z7/03/02/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o partnerství mezi městem 

Otrokovice a obcí Tlumačov, která upravuje vzájemnou spolupráci Příjemce a Partnera, kteří 

společně realizují Projekt „Místní akční plán II. ORP Otrokovice“, s registračním číslem 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008582 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem výše uvedené smlouvy. 

 

 

7) Monitoring plnění Programu rozvoje obce 2014-2018 
 

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

tajemník OÚ Ing. Jan Rýdel. 

 

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předložený monitoring plnění Programu rozvoje obce za období 

2014 až 2018. 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 1 (Ing. Ševela) 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/03/02/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předložený monitoring plnění Programu rozvoje obce za období 

2014 až 2018. 

 

 

8) Určení zastupitele obce Tlumačov ve věcech pořizování a projednávání územního 

plánu Tlumačov a jeho změn  

 

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

tajemník OÚ Ing. Jan Rýdel. 

 

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pověřuje člena 
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Zastupitelstva obce Tlumačov pana Petra Horku, jako určeného zastupitele k zastupování obce 

Tlumačov ve věcech pořizování a projednávání územního plánu obce Tlumačov a jeho změn dle výše 

uvedeného zákona pro volební období 2018-2022. 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (p. Horka) 

 

 Usnesení Z9/03/02/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pověřuje člena 

Zastupitelstva obce Tlumačov pana Petra Horku, jako určeného zastupitele k zastupování obce 

Tlumačov ve věcech pořizování a projednávání územního plánu obce Tlumačov a jeho změn dle výše 

uvedeného zákona pro volební období 2018-2022. 

 

 

9) E.ON Distribuce a. s. – smlouva o zřízení BVB na pozemku p. č. 2453/3 v k. ú. 

Tlumačov na Moravě 

 

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

vedoucí odd. výstavby a majetku p. Michal Veselský. 

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, Konečný, 

přípojka NN“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a uzemnění na pozemku 

p. č.2453/3 v k.ú. Tlumačov na Moravě se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 

370 49 České Budějovice. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o BVB.  

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z10/03/02/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, Konečný, 

přípojka NN“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a uzemnění na pozemku 

p. č.2453/3 v k.ú. Tlumačov na Moravě se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 

370 49 České Budějovice. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o BVB.  

 

 

10)  E.ON Distribuce a. s. – smlouva o zřízení VB na pozemku KN p. č. 2462/1 v k. ú. 

Tlumačov na Moravě 

 

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

vedoucí odd. výstavby a majetku p. Michal Veselský. 

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Válek, úprava vedení NN“ – 

spočívající v umístění betonového sloupu, skříni na sloupě a nadzemního kabelového vedení NN na 

pozemku p. č. 2462/1 v k.ú. Tlumačov na Moravě se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem 

F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.  
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 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

    zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z11/03/02/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Válek, úprava vedení NN“ – 

spočívající v umístění betonového sloupu, skříni na sloupě a nadzemního kabelového vedení NN na 

pozemku p. č. 2462/1 v k.ú. Tlumačov na Moravě se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem 

F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.  

 

 

11)  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 p. Michal Veselský. 

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje 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 obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 

 

 

  Protinávrh (Ing. Ševela): 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje 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 

za cenu 20 Kč/m2 od * nezveřejňovaný text * 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy po schválení 

rozpočtu obce Tlumačov na rok 2019 s tím, že částka odpovídající celkové kupní ceně ve výši 

52.900 Kč bude alokována v rozpočtu obce. 

 

 Hlasování o protinávrhu:  pro – 12 

     proti – 0 

      zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z12/03/02/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje 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 

za cenu 20 Kč/m2 od * nezveřejňovaný text * 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy po schválení 

rozpočtu obce Tlumačov na rok 2019 s tím, že částka odpovídající celkové kupní ceně ve výši 

52.900 Kč bude alokována v rozpočtu obce. 

 

 

Různé, diskuse, závěr 

 

 Starosta informoval o jednání na POMO v Brně dne 5. 2. 2019 ve věci přípravy realizace akce PPO. 

Z tohoto jednání byl pořízen zápis, který je zastupitelům v případě zájmu k dispozici. 

 Ing. Ševela vyzval vedení obce a OÚ v souvislosti s příchodem jara k údržbě míst, kde by se mohly 

zdržovat děti a mládež (hřiště na Zábraní a ul. Sokolské). 

o Starosta obce p. Horka sdělil, že údržba těchto lokalit je prováděna průběžně. Na hřišti na Zábraní 

byla v loňském roce provedena výměna pletiva oplocení, výměna sítí na brankách, výměna a oprava 
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záchytných sítí, vyřezány náletovin apod. Co se týká hřiště v ul. Sokolské, v podzimním období byl 

proveden celkový úklid s tím, že byly opraveny záchytné sítě, odstraněn plechový přístřešek, který 

byl v havarijním stavu stejně jako branky, aby se předešlo zranění dětí a dalších osob, které se zde 

pohybují. Na jaře budou obě hřiště opět zkontrolovány a doplněno chybějící technické vybavení.  

 

 

 

 

 

Jednání skončilo v 18:25 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

Datum: 21. 2. 2019 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Štefan Hrtús Stanislav Jeřábek 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 20. 2. 2019 
 

 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 20. 2. 2019 přijalo tato usnesení: 

 

 

 

  Usnesení  Z1/03/02/19 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 20. 2. 2019.  

 

  Usnesení Z2/03/02/19 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 20. 2. 2019 Ing. Štefana Hrtúse a Stanislava Jeřábka. 

 

 Usnesení Z3/03/02/19 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 12. 12. 2018 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/03/02/19 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 12. 12. 

2018 do 20. 2. 2019. 

 

 Usnesení Z5/03/02/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočet obce Tlumačov pro rok 2019 v předloženém 

rozsahu s celkovými příjmy a výdaji ve výši 60,574.100,00 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá obecnímu úřadu rozpracovat schválený rozpočet do 

příslušných rozpočtových položek. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu a obecní úřad, aby svou činností naplňoval 

jednotlivě paragrafy schváleného rozpočtu roku 2019 s tím, že bude usilováno ve skutečnosti vždy 

o vyrovnanou příjmovou a výdajovou stránku. 

 

 Usnesení Z6/03/02/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov 

 

1)  konstatuje, 

  že dle ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ověřilo soulad předložené změny 

č. 1 Územního plánu Tlumačov s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, se 

Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje ve znění Aktualizace č. 2, stanovisky dotčených 

orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje; 
 

2) vydává 

  jako příslušný správní orgán dle ust. § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití ust. § 43 

odst. 4, § 55 odst. 1 a 6 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 

o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů změnu č. 1 Územního plánu Tlumačov, a to 

formou předloženého opatření obecné povahy, včetně všech jeho příloh, kterou se mění Územní 

plán Tlumačov vydaný Zastupitelstvem obce Tlumačov usnesením č. Z8/16/12/12 ze dne 

12. 12. 2012;  
 

3) ukládá 

  starostovi obce Tlumačov zveřejnit veřejnou vyhlášku, kterou se doručuje změna č. 1 Územního 

plánu Tlumačov a úplné znění Územního plánu Tlumačov po vydání změny č. 1.   
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 Usnesení Z7/03/02/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o partnerství mezi městem 

Otrokovice a obcí Tlumačov, která upravuje vzájemnou spolupráci Příjemce a Partnera, kteří 

společně realizují Projekt „Místní akční plán II. ORP Otrokovice“, s registračním číslem 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008582 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem výše uvedené smlouvy. 

 

 Usnesení Z8/03/02/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předložený monitoring plnění Programu rozvoje obce za období 

2014 až 2018. 

 

 Usnesení Z9/03/02/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pověřuje člena 

Zastupitelstva obce Tlumačov pana Petra Horku, jako určeného zastupitele k zastupování obce 

Tlumačov ve věcech pořizování a projednávání územního plánu obce Tlumačov a jeho změn dle výše 

uvedeného zákona pro volební období 2018-2022. 

 

 Usnesení Z10/03/02/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, Konečný, 

přípojka NN“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a uzemnění na pozemku 

p. č.2453/3 v k.ú. Tlumačov na Moravě se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 

370 49 České Budějovice. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o BVB.  

 

 Usnesení Z11/03/02/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Válek, úprava vedení NN“ – 

spočívající v umístění betonového sloupu, skříni na sloupě a nadzemního kabelového vedení NN na 

pozemku p. č. 2462/1 v k.ú. Tlumačov na Moravě se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem 

F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.  

 

 Usnesení Z12/03/02/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje 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 

za cenu 20 Kč/m2 od * nezveřejňovaný text * 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy po schválení 

rozpočtu obce Tlumačov na rok 2019 s tím, že částka odpovídající celkové kupní ceně ve výši 

52.900 Kč bude alokována v rozpočtu obce. 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce:  

Ing. Štefan Hrtús Stanislav Jeřábek 


