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Z á p i s   č. 4  ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 24. 4. 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 20. 2. 2018 do 24. 4. 2019 

4) Účetní závěrka obce za rok 2018 

5) Závěrečný účet obce za rok 2018 

6) Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2019/PAM/012 – Dům dětí a 

mládeže Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov 

7) Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2019/PAM/013 – S.K. Tlumačov 

z.s. 

8) Veřejnoprávní smlouva – Římskokatolická farnost Tlumačov 

9) Veřejnoprávní smlouva – Pečovatelská služba Kroměříž z. ú. 

10) Veřejnoprávní smlouva – Naděje, pobočka Otrokovice 

11) E.ON Distribuce a. s. – smlouva o zřízení BVB na pozemku p. č. 2819 a 2820 v k. ú. 

Tlumačov na Moravě 

12) E.ON Distribuce a. s. – smlouva o zřízení VB na pozemku p. č. 2597/1 v k. ú. 

Tlumačov na Moravě 

13) CETIN a. s. Praha – smlouva o zřízení budoucí služebnosti na pozemcích p. č. 2439/3, 

2439/1 a 2448 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

14) Majetkoprávní vypořádání pozemků v rámci silnic III. tříd v obci Tlumačov a k. ú. 

Tlumačov na Moravě – darovací smlouvy 

15) Nabídka k odkoupení pozemku p. č. 320/5 v k. ú. Tlumačov na Moravě včetně 

vybudovaného parkoviště 

16) Rozšíření hřbitova v Tlumačově, veřejné projednání, projednání v zastupitelstvu obce 

17) Monitoring plnění Programu rozvoje obce 2014 – 2018, revokace usnesení 

Z8/03/02/19 

18) Plán investic obce Tlumačov na kalendářní rok 

19) PRO – akční plán na období 2019-2022 

20) Rozpočtové opatření č. 1/2019 

21) PČR, obvodní oddělení Otrokovice – zpráva o bezpečnostní situaci v územním obvodě 

obce Tlumačov v roce 2018 

 

Různé, diskuse, závěr 
 

 

Ověření usnášeníschopnosti: 

V době zahájení zasedání zastupitelstva obce v 17:00 hodin je na dnešním zasedání přítomno 14 členů ZO, 

což je nadpoloviční účast členů zastupitelstva obce. 

Starosta obce konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné. 

 

Hlasování o programu:  pro – 14 

     proti – 0 

     zdržel se – 0 
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Usnesení  Z1/04/04/19 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 24. 4. 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 pí Blanka Konečná a Ing. Rostislav Talaš. 

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 24. 4. 2019 pí Blanku Konečnou a Ing. Rostislava Talaše. 

 

  Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

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

 

  Usnesení Z2/04/04/19 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 24. 4. 2019 pí Blanku Konečnou a Ing. Rostislava Talaše. 

 

 

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

 Podle sdělení ověřovatelů zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce Ing. Štefana Hrtúse a p. 

Stanislava Jeřábka byl tento shledán v pořádku, bez připomínek. 

 

 Zprávu o kontrole plnění usnesení z minulého 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 zasedání zastupitelstva obce ze dne 20. 2. 2019 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/04/04/19 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 20. 2. 2019 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 20. 2. 2019 do 24. 4. 2019 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 20. 2. 2019 do 

24. 4. 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 20. 2. 

2019 do 24. 4. 2019. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 
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 Usnesení Z4/04/04/19 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 20. 2. 

2019 do 24. 4. 2019. 

 

 

4) Účetní závěrka obce za rok 2018 
 

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

vedoucí oddělení ekonomického pí Lenka Dědková. 

 

 Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Tlumačov sestavenou k 31. 12. 2018. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/04/04/19 

 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Tlumačov sestavenou k 31. 12. 2018. 

 

 

5) Závěrečný účet obce za rok 2018 
 

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

vedoucí oddělení ekonomického pí Lenka Dědková. 

 

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Tlumačov za rok 2018 včetně Zprávy auditora 

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 a v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 zákona 

č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce 

Tlumačov, a to bez výhrad. 

 

   Hlasování: pro – 14 

     proti – 0 

     zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z6/04/04/19 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Tlumačov za rok 2018 včetně Zprávy auditora 

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 a v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 zákona 

č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce 

Tlumačov, a to bez výhrad. 

 

 

6) Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2019/PAM/012 – Dům dětí a 

mládeže Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov 
 

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

Dosoudilová, referent EO. 

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje organizaci Dům dětí a mládeže Otrokovice, odloučené 

pracoviště Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve výši 99.000 Kč na základě jejich Žádosti 

o poskytnutí příspěvku na činnost, a to: nákup materiálu pro tvorbu modelu a budování jeho 

rozšíření (model o CAR SYSTÉM – auta) pro činnost Vlakový modelář ve výši 8.000 Kč; pořízení 
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výtvarného materiálu pro tvoření dětí a mládeže, barev na obličej, materiálu na výzdobu akce a 

soutěže, odměn pro soutěžící, odměn pro účastníky a doprovodný program na akci Den otevřených 

dveří Domu dětí a mládeže ve výši 4.000 Kč; pořízení pohárů, medailí, drobných dárků pro vítěze 

výtvarné soutěže, dárečky pro účastníky Výtvarné soutěže (na jaro a na podzim) ve výši 4.000 Kč; 

pořízení výtvarného materiálu pro tvoření dětí, materiálu na výzdobu akce a soutěže, odměny pro 

soutěžící, odměny pro účastníky, pitný režim pro vystupující, barvy na obličej, materiál na soutěže, 

doprovodný program v rámci akce Odpoledne pro celou rodinu ve výši 6.000 Kč; částečnou úhradu 

jízdného autobusu do Brna na základní kolo soutěže „Česko se hýbe“ pro členy kroužku aerobiku ve 

výši 7.000 Kč; úhradu hudebního ozvučení, pronájem tělocvičny ZŠ a lektorné na Soutěži v aerobiku 

jednotlivců Tlumačov ve výši 8.000 Kč; částečnou úhradu jízdného autobusu do Pardubic pro členy 

kroužku aerobiku na soutěž ve výši 10.000 Kč; k částečnému pokrytí mzdových nákladů externích 

pracovníků v „Čajovně“ ve výši 15.000 Kč; na pořízení pohárů a medailí pro vítěze a úhradu 

nájemného Sportovní haly soutěže „O pohár starosty obce Tlumačov“ ve výši 17.000 Kč; úhradu 

pronájmu prostor a koní, pořízení umělých pomůcek v rámci činnosti Jezdeckého kroužku pro děti se 

specifickými potřebami v Tlumačově ve výši 20.000 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 2019/PAM/012 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 99.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

organizací Dům dětí a mládeže Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

   

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z7/04/04/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje organizaci Dům dětí a mládeže Otrokovice, odloučené 

pracoviště Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve výši 99.000 Kč na základě jejich Žádosti 

o poskytnutí příspěvku na činnost, a to: nákup materiálu pro tvorbu modelu a budování jeho 

rozšíření (model o CAR SYSTÉM – auta) pro činnost Vlakový modelář ve výši 8.000 Kč; pořízení 

výtvarného materiálu pro tvoření dětí a mládeže, barev na obličej, materiálu na výzdobu akce a 

soutěže, odměn pro soutěžící, odměn pro účastníky a doprovodný program na akci Den otevřených 

dveří Domu dětí a mládeže ve výši 4.000 Kč; pořízení pohárů, medailí, drobných dárků pro vítěze 

výtvarné soutěže, dárečky pro účastníky Výtvarné soutěže (na jaro a na podzim) ve výši 4.000 Kč; 

pořízení výtvarného materiálu pro tvoření dětí, materiálu na výzdobu akce a soutěže, odměny pro 

soutěžící, odměny pro účastníky, pitný režim pro vystupující, barvy na obličej, materiál na soutěže, 

doprovodný program v rámci akce Odpoledne pro celou rodinu ve výši 6.000 Kč; částečnou úhradu 

jízdného autobusu do Brna na základní kolo soutěže „Česko se hýbe“ pro členy kroužku aerobiku ve 

výši 7.000 Kč; úhradu hudebního ozvučení, pronájem tělocvičny ZŠ a lektorné na Soutěži v aerobiku 

jednotlivců Tlumačov ve výši 8.000 Kč; částečnou úhradu jízdného autobusu do Pardubic pro členy 

kroužku aerobiku na soutěž ve výši 10.000 Kč; k částečnému pokrytí mzdových nákladů externích 

pracovníků v „Čajovně“ ve výši 15.000 Kč; na pořízení pohárů a medailí pro vítěze a úhradu 

nájemného Sportovní haly soutěže „O pohár starosty obce Tlumačov“ ve výši 17.000 Kč; úhradu 

pronájmu prostor a koní, pořízení umělých pomůcek v rámci činnosti Jezdeckého kroužku pro děti se 

specifickými potřebami v Tlumačově ve výši 20.000 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 2019/PAM/012 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 99.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

organizací Dům dětí a mládeže Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 

7) Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2019/PAM/013 – S.K. Tlumačov 
 

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

Dosoudilová, referent EO. 
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  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje spolku S.K. Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve výši 

124.000 Kč  na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to: činnost a zabezpečení 

fungování družstva mladší přípravka na dopravu k zápasům, cestovní příkazy, materiál na 

zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, rukavice, rozlišováky, tréninkové a 

zápasové pomůcky) ve výši 20.000 Kč; činnost a zabezpečení fungování družstva starší přípravka na 

dopravu k zápasům, cestovní příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, 

kopačky, rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky) ve výši 20.000 Kč; zabezpečení 

fungování družstva mladší žáci na dopravu k zápasům, cestovní příkazy, materiál na zabezpečení 

družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové 

pomůcky) ve výši 20.000 Kč; činnost a zabezpečení fungování družstva dorostu na dopravu 

k zápasům, cestovní příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, 

rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky) ve výši 56.000 Kč; pořízení pohárů, cen a 

občerstvení pro zúčastněné týmy Turnaje mladších žáků a mladších přípravek ve výši 6.000 Kč; 

pořízení sladké odměny a občerstvení za aktivní působení na Mikulášském turnaji žáků a přípravky 

ve výši 2.000 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 2019/PAM/013 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 124.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

S.K. Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/04/04/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje spolku S.K. Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve výši 

124.000 Kč  na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to: činnost a zabezpečení 

fungování družstva mladší přípravka na dopravu k zápasům, cestovní příkazy, materiál na 

zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, rukavice, rozlišováky, tréninkové a 

zápasové pomůcky) ve výši 20.000 Kč; činnost a zabezpečení fungování družstva starší přípravka na 

dopravu k zápasům, cestovní příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, 

kopačky, rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky) ve výši 20.000 Kč; zabezpečení 

fungování družstva mladší žáci na dopravu k zápasům, cestovní příkazy, materiál na zabezpečení 

družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové 

pomůcky) ve výši 20.000 Kč; činnost a zabezpečení fungování družstva dorostu na dopravu 

k zápasům, cestovní příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, 

rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky) ve výši 56.000 Kč; pořízení pohárů, cen a 

občerstvení pro zúčastněné týmy Turnaje mladších žáků a mladších přípravek ve výši 6.000 Kč; 

pořízení sladké odměny a občerstvení za aktivní působení na Mikulášském turnaji žáků a přípravky 

ve výši 2.000 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 2019/PAM/013 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 124.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

S.K. Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 

8) Veřejnoprávní smlouva – Římskokatolická farnost Tlumačov  

 

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

vedoucí oddělení ekonomického pí Lenka Dědková. 

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 100.000 Kč pro Římskokatolickou farnost 

Tlumačov. Dotace je účelově určena na opravu zídky fary a hlavních vrat. 
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 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2019/EO/010 

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 100.000 Kč mezi Obcí Tlumačov 

a příjemcem Římskokatolickou farností Tlumačov, Masarykova 62, 763 62 Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z9/04/04/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 100.000 Kč pro Římskokatolickou farnost 

Tlumačov. Dotace je účelově určena na opravu zídky fary a hlavních vrat. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2019/EO/010 

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 100.000 Kč mezi Obcí Tlumačov 

a příjemcem Římskokatolickou farností Tlumačov, Masarykova 62, 763 62 Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

 

9) Veřejnoprávní smlouva – Pečovatelská služba Kroměříž z. ú. 
 

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

vedoucí oddělení ekonomického pí Lenka Dědková. 

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 300.000 Kč pro Pečovatelskou službu 

Kroměříž z. ú. Dotace je účelově určena na financování provozních nákladů. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2019/EO/008 

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 300.000 Kč mezi Obcí Tlumačov 

a příjemcem Pečovatelská služba Kroměříž z. ú., Nitranská 4091/11, 767 01 Kroměříž. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z10/04/04/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 300.000 Kč pro Pečovatelskou službu 

Kroměříž z. ú. Dotace je účelově určena na financování provozních nákladů. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2019/EO/008 

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 300.000 Kč mezi Obcí Tlumačov 

a příjemcem Pečovatelská služba Kroměříž z. ú., Nitranská 4091/11, 767 01 Kroměříž. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

 

10)  Veřejnoprávní smlouva – Naděje, pobočka Otrokovice 

 

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

vedoucí oddělení ekonomického pí Lenka Dědková. 

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 121.200 Kč pro Naději, pobočka Otrokovice. 

Dotace je účelově určena: denní stacionář 71.200 Kč, sociálně terapeutické dílny 33.700 Kč a 

sociální rehabilitace – terénní 16.300 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2019/EO/009 

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 121.200 Kč mezi Obcí Tlumačov 

a příjemcem Naděje, pobočka Otrokovice, Wolkerova 1274, 765 02 Otrokovice. 



 

 

 

 

Zápis č. 4 ze zasedání ZO dne 24. 4. 2019 Strana 7  

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

    zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z11/04/04/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 121.200 Kč pro Naději, pobočka Otrokovice. 

Dotace je účelově určena: denní stacionář 71.200 Kč, sociálně terapeutické dílny 33.700 Kč a 

sociální rehabilitace – terénní 16.300 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2019/EO/009 

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 121.200 Kč mezi Obcí Tlumačov 

a příjemcem Naděje, pobočka Otrokovice, Wolkerova 1274, 765 02 Otrokovice. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

 

11)  E.ON Distribuce a. s. – smlouva o zřízení BVB na pozemku KN p. č. 2819 a 2820 

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 smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na 

zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „V550/551/552/559 - výměna vedení 

(kmen)“ spočívající v umístění nosného stožáru na pozemcích p. č. 2819 a 2820 v k. ú. Tlumačov na 

Moravě se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o BVB.  

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

    zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z12/04/04/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na 

zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „V550/551/552/559 - výměna vedení 

(kmen)“ spočívající v umístění nosného stožáru na pozemcích p. č. 2819 a 2820 v k. ú. Tlumačov na 

Moravě se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o BVB.  

 

 

12)  E.ON Distribuce a. s. – smlouva o zřízení VB na pozemku KN p. č. 2597/1 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, Hoďová, přípojka NN“ – spočívající 

v umístění podzemního kabelového vedení NN na pozemku p. č. 2597/1 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.  

 

 Hlasování: pro – 14 



 

 

 

 

Zápis č. 4 ze zasedání ZO dne 24. 4. 2019 Strana 8  

   proti – 0 

    zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z13/04/04/19 

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

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Hoďová, přípojka NN“ – spočívající 

v umístění podzemního kabelového vedení NN na pozemku p. č. 2597/1 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.  

 

 

13)  CETIN a.s. Praha – smlouva o zřízení budoucí služebnosti na pozemcích p. č. 

2439/3, 2439/1 a 2448 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 budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na zřízení 

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě stavby – „16010-

048150 RVDSL1926_M_Z_TLUA4-TLUA1HR_MET“ spočívající v umístění zemního kabelového 

vedení NN na pozemcích p. č. 2439/3, 2439/1 a 2448 v k.ú. Tlumačov na Moravě se společností 

Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN) a.s, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – 

Žižkov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti.  

 

 Hlasování o stažení tohoto bodu z programu: pro – 14 

        proti – 0 

         zdržel se – 0 

 

Tento bod byl stažen z programu. 

 

 

14)  Majetkoprávní vypořádání pozemků v rámci silnic III. tříd v obci Tlumačov a k. ú. 

Tlumačov na Moravě – darovací smlouvy 

 

 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 darovací smlouvy na majetkoprávní vypořádání pozemků 

zastavěných silnicemi III/43826 a III/43835 v obci Tlumačov a k.ú. Tlumačov na Moravě mezi obcí 

Tlumačov, se sídlem Nádražní 440, 763 62 Tlumačov a Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše 

Bati 21, 761 90 Zlín. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu darovacích smluv  

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

    zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z14/04/04/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje darovací smlouvy na majetkoprávní vypořádání pozemků 

zastavěných silnicemi III/43826 a III/43835 v obci Tlumačov a k.ú. Tlumačov na Moravě mezi obcí 

Tlumačov, se sídlem Nádražní 440, 763 62 Tlumačov a Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše 

Bati 21, 761 90 Zlín. 
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 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu darovacích smluv  

 

 

15)  Nabídka k odkoupení pozemku p. č. 320/5 v k. ú. Tlumačov na Moravě včetně 

vybudovaného parkoviště 

 

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

vedoucí odd. výstavby a majetku p. Michal Veselský. 

 

V průběhu projednávání tohoto bodu se v 18:00 hodin dostavila pí Mgr. Lenka Odložilíková. 

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odkoupení pozemku p. č. 320/5 - ostatní plocha, jiná plocha 

o výměře 66 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě včetně vybudovaného parkoviště *nezveřejňovaný 

text* za částku ve výši 150.000 Kč s tím, že cenu za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí 

a přiznání daně z nabytí nemovitosti hradí kupující. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 3 (pp. Ing. Ševela, Ing. Jonášek, Ing. Hubík) 

    zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z15/04/04/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odkoupení pozemku p. č. 320/5 - ostatní plocha, jiná plocha 

o výměře 66 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě včetně vybudovaného parkoviště *nezveřejňovaný 

text* za částku ve výši 150.000 Kč s tím, že cenu za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí 

a přiznání daně z nabytí nemovitosti hradí kupující. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 

 

 

Přestávka 18:10 – 18.20 hodin 

 

 

16)  Rozšíření hřbitova v Tlumačově, veřejné projednání, projednání v zastupitelstvu 

obce 

 

 Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), vypracoval a předkládá člen ZO Ing. Antonín 

Jonášek. 

 

 Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá starostovi obce, aby 

 na webu obce Tlumačov a v TN zveřejnil informace dle PD o plánované akci „Rozšíření hřbitova 

v Tlumačově“ 

 zajistil zpracování studie, která bude řešit zvýšení zabezpečení a ochranu tohoto pietního místa 

 svolal veřejné projednání k této akci 

 předložil tento bod na jednání ZO 
 

 

  Protinávrh (p. Petr Horka): 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje provedení aktualizace projektové dokumentace investiční akce 

Rozšíření hřbitova v Tlumačově v plném rozsahu a ukládá starostovi předložit aktualizovanou 

dokumentaci včetně stanovení finančních nákladů na realizaci uvedené akce na příštím zasedání 

zastupitelstva obce. 
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 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

    zdržel se – 1 (Ing. Jonášek) 

 

 Usnesení Z16/04/04/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje provedení aktualizace projektové dokumentace investiční akce 

Rozšíření hřbitova v Tlumačově v plném rozsahu a ukládá starostovi předložit aktualizovanou 

dokumentaci včetně stanovení finančních nákladů na realizaci uvedené akce na příštím zasedání 

zastupitelstva obce. 

 

 

17)  Monitoring plnění Programu rozvoje obce 2014-2018, revokace usnesení 

Z8/03/02/19 

 

 Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), vypracoval a předkládá člen ZO Ing. Antonín 

Jonášek. 

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov zrušuje usnesení Z8/03/02/19. 

 Zastupitelstvo obce se seznámilo s předloženým materiálem „Monitoring plnění Programu rozvoje 

obce“. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi jeho doplnění  - podrobnější analýzu ve smyslu tabulky 

„Příloha č. B4 – rozvojové aktivity (opatření, obec Tlumačov)“. Současně zastupitelstvo ukládá 

starostovi, aby zajistil aktualizaci rozvojového dokumentu „Program rozvoje obce Tlumačov“ z roku 

2013 pro volební období 2018-2022 a tyto materiály předložil na jednání zastupitelstva obce do 26. 

6. 2019. 

 

 Hlasování: pro – 1 (Ing. Jonášek) 

   proti – 10 (pp. Konečná, Hozová, Karlíková, Mgr. Odložilíková, Janoštíková, Ing. Hrtús,  

          Horka, Vlček, Jeřábek, Mgr. Huráň) 

    zdržel se – 4 (pp. Ing. Ševela, Ing. Talaš, Ing. Hubík, Hrubý) 

 

  Návrh usnesení byl odmítnut. 

 

 

18)  Plán investic obce Tlumačov na kalendářní rok 

 

 Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), vypracoval a předkládá člen ZO Ing. Antonín 

Jonášek. 

 

 Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce ukládá starostovi, aby do 10. října běžného roku předložil zastupitelstvu k projednání 

seznam investičních akcí obce Tlumačov včetně připravenosti a finanční náročnosti na následující 

kalendářní rok. 

 

 Hlasování: pro – 5 (pp. Ing. Ševela, Ing. Hubík, Hrubý, Ing. Jonášek, Ing. Talaš) 

   proti – 7 (pp. Horka, Mgr. Huráň, Jeřábek, Vlček, Ing. Hrtús, Hozová, Konečná) 

    zdržel se – 3 (pp. Karlíková, Mgr. Odložilíková, Janoštíková) 

 

 Návrh usnesení byl odmítnut. 

 

 

19)  PRO – akční plán na období 2019-2022 

 

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

tajemník OÚ Ing. Jan Rýdel. 
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 Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Akční plán rozvoje obce na období 2019 až 2022. 

 

 

  1. protinávrh (Ing. Jaroslav Ševela): 

 Zastupitelstvo obce schvaluje předložený Akční plán rozvoje obce na období 2019 – 2022 

projednaný radou obce dne 10. 4. 2019 doplněný v části: 

o Programový cíl 1 Obyvatelstvo a správa obce o aktivitu: 

 výstavba sociálních a dostupných bytů 

 revitalizace sportovišť ul. Sokolská a Zábraní 

Důležitost:  vysoká 

Doporučení: využít národní dotace (MMR ČR) 

o Programový cíl 3 Ochrana a tvorba životního prostředí o aktivitu: 

 zajistit hospodaření se srážkovými vodami (vsakovací a retenční zařízení,...) 

 zadržování vody v sídelním prostředí a krajině (jezírka, drobné nádrže, poldry,...) 

 revitalizace parku nám. Komenského 

Důležitost:  vysoká 

Doporučení: využít dotací EU (OPŽP) a národních dotací MZe ČR) 

 Zastupitelstvo   obce ukládá starostovi, aby do 15. 10. běžného roku předložil zastupitelstvu 

k projednání seznam investičních akcí obce Tlumačov včetně připravenosti a finanční náročnosti na 

následující kalendářní rok. 

 

Přestávka 19:40 – 19:45 hodin 

 

 

   2. protinávrh (Ing. Antonín Jonášek): 

 Zastupitelstvo obce odkládá projednání PRO - akční plán rozvoje obce na období 2019 – 2022 na 

příští jednání zastupitelstva obce. 

 Zastupitelstvo obce ukládá starostovi doplnění akčního plánu o předpokládané termíny realizace a 

předpokládanou finanční náročnost jednotlivých akcí. 

 Zastupitelstvo obce ukládá starostovi rozšířit Akční plán o: 

o Programový cíl 1 Obyvatelstvo a správa obce o aktivitu: 

 výstavba sociálních a dostupných bytů 

 revitalizace sportovišť ul. Sokolská a Zábraní 

Důležitost:  vysoká 

Doporučení: využít národní dotace (MMR ČR) 

o Programový cíl 3 Ochrana a tvorba životního prostředí o aktivitu: 

 zajistit hospodaření se srážkovými vodami (vsakovací a retenční zařízení,...) 

 zadržování vody v sídelním prostředí a krajině (jezírka, drobné nádrže, poldry,...) 

 revitalizace parku nám. Komenského 

Důležitost:  vysoká 

Doporučení: využít dotací EU (OPŽP) a národních dotací MZe ČR) 

 Zastupitelstvo   obce ukládá starostovi, aby do 15. 10. běžného roku předložil zastupitelstvu 

k projednání seznam investičních akcí obce Tlumačov včetně připravenosti a finanční náročnosti na 

následující kalendářní rok. 

 

 

 Hlasování o 2. protinávrhu: pro – 3 (Ing. Talaš, Ing. Jonášek, Hrubý) 

      proti – 8 (pp. Horka, Mgr. Huráň, Jeřábek, Vlček, Karlíková, Hozová,  

         Konečná, Ing. Hubík) 

       zdržel se – 4 (pp. Janoštíková, Mgr. Odložilíková, Ing. Ševela, Ing. Hrtús)  
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 Hlasování o 1. protinávrhu: pro – 13  

     proti – 0 

     zdržel - 2 (Ing. Talaš, Ing. Jonášek) 

 

 Usnesení Z17/04/04/19 

 Zastupitelstvo obce schvaluje předložený Akční plán rozvoje obce na období 2019 – 2022 

projednaný radou obce dne 10. 4. 2019 doplněný v části: 

o Programový cíl 1 Obyvatelstvo a správa obce o aktivitu: 

 výstavba sociálních a dostupných bytů 

 revitalizace sportovišť ul. Sokolská a Zábraní 

Důležitost:  vysoká 

Doporučení: využít národní dotace (MMR ČR) 

o Programový cíl 3 Ochrana a tvorba životního prostředí o aktivitu: 

 zajistit hospodaření se srážkovými vodami (vsakovací a retenční zařízení,...) 

 zadržování vody v sídelním prostředí a krajině (jezírka, drobné nádrže, poldry,...) 

 revitalizace parku nám. Komenského 

Důležitost:  vysoká 

Doporučení: využít dotací EU (OPŽP) a národních dotací MZe ČR) 

 Zastupitelstvo   obce ukládá starostovi, aby do 15. 10. běžného roku předložil zastupitelstvu 

k projednání seznam investičních akcí obce Tlumačov včetně připravenosti a finanční náročnosti na 

následující kalendářní rok. 

 

 

20)  Rozpočtové opatření č. 1/2019 

 

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

vedoucí oddělení ekonomického pí Lenka Dědková. 

 

 Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 rozpočtu obce pro rok 2019 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 119.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 119.000,00 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2019 po opatření č. 1/2019 činí 60,693.100,00 Kč a výdaje po opatření 

č. 1/2019 činí 60,693.100,00 Kč. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

    zdržel se – 1 (Ing. Jonášek) 

 

 Usnesení Z18/04/04/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 rozpočtu obce pro rok 2019 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 119.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 119.000,00 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2019 po opatření č. 1/2019 činí 60,693.100,00 Kč a výdaje po opatření 

č. 1/2019 činí 60,693.100,00 Kč. 

 

 

21)  PČR, obvodní oddělení Otrokovice – zpráva o bezpečnostní situaci v územním 

obvodě obce Tlumačov v roce 2018 

 

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

npor. Bc. René Šimčík, DiS., vedoucí obv. odd. PČR Otrokovice 

 

 Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov projednalo Zprávu o bezpečnostní situaci v územním obvodě obce 

Tlumačov v roce 2018 zpracovanou Obvodním oddělením Policie ČR Otrokovice. 
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 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

    zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z19/04/04/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov projednalo Zprávu o bezpečnostní situaci v územním obvodě obce 

Tlumačov v roce 2018 zpracovanou Obvodním oddělením Policie ČR Otrokovice. 

 

 

Různé, diskuse, závěr 

 

 

 

Jednání skončilo v 20:00 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

Datum: 25. 4. 2019 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanka Konečná Ing. Rostislav Talaš 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 24. 4. 2019 
 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 24. 4. 2019 přijalo tato usnesení: 

 

  Usnesení  Z1/04/04/19 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 24. 4. 2019.  

 

  Usnesení Z2/04/04/19 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 24. 4. 2019 pí Blanku Konečnou a Ing. Rostislava Talaše. 

 

 Usnesení Z3/04/04/19 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 20. 2. 2019 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/04/04/19 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 20. 2. 

2019 do 24. 4. 2019. 

 

 Usnesení Z5/04/04/19 

 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Tlumačov sestavenou k 31. 12. 2018. 

 

 Usnesení Z6/04/04/19 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Tlumačov za rok 2018 včetně Zprávy auditora 

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 a v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 zákona 

č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce 

Tlumačov, a to bez výhrad. 

 

 Usnesení Z7/04/04/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje organizaci Dům dětí a mládeže Otrokovice, odloučené 

pracoviště Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve výši 99.000 Kč na základě jejich Žádosti 

o poskytnutí příspěvku na činnost, a to: nákup materiálu pro tvorbu modelu a budování jeho 

rozšíření (model o CAR SYSTÉM – auta) pro činnost Vlakový modelář ve výši 8.000 Kč; pořízení 

výtvarného materiálu pro tvoření dětí a mládeže, barev na obličej, materiálu na výzdobu akce a 

soutěže, odměn pro soutěžící, odměn pro účastníky a doprovodný program na akci Den otevřených 

dveří Domu dětí a mládeže ve výši 4.000 Kč; pořízení pohárů, medailí, drobných dárků pro vítěze 

výtvarné soutěže, dárečky pro účastníky Výtvarné soutěže (na jaro a na podzim) ve výši 4.000 Kč; 

pořízení výtvarného materiálu pro tvoření dětí, materiálu na výzdobu akce a soutěže, odměny pro 

soutěžící, odměny pro účastníky, pitný režim pro vystupující, barvy na obličej, materiál na soutěže, 

doprovodný program v rámci akce Odpoledne pro celou rodinu ve výši 6.000 Kč; částečnou úhradu 

jízdného autobusu do Brna na základní kolo soutěže „Česko se hýbe“ pro členy kroužku aerobiku ve 

výši 7.000 Kč; úhradu hudebního ozvučení, pronájem tělocvičny ZŠ a lektorné na Soutěži v aerobiku 

jednotlivců Tlumačov ve výši 8.000 Kč; částečnou úhradu jízdného autobusu do Pardubic pro členy 

kroužku aerobiku na soutěž ve výši 10.000 Kč; k částečnému pokrytí mzdových nákladů externích 

pracovníků v „Čajovně“ ve výši 15.000 Kč; na pořízení pohárů a medailí pro vítěze a úhradu 

nájemného Sportovní haly soutěže „O pohár starosty obce Tlumačov“ ve výši 17.000 Kč; úhradu 

pronájmu prostor a koní, pořízení umělých pomůcek v rámci činnosti Jezdeckého kroužku pro děti se 

specifickými potřebami v Tlumačově ve výši 20.000 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 2019/PAM/012 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 99.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

organizací Dům dětí a mládeže Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 
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 Usnesení Z8/04/04/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje spolku S.K. Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve výši 

124.000 Kč  na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to: činnost a zabezpečení 

fungování družstva mladší přípravka na dopravu k zápasům, cestovní příkazy, materiál na 

zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, rukavice, rozlišováky, tréninkové a 

zápasové pomůcky) ve výši 20.000 Kč; činnost a zabezpečení fungování družstva starší přípravka na 

dopravu k zápasům, cestovní příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, 

kopačky, rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky) ve výši 20.000 Kč; zabezpečení 

fungování družstva mladší žáci na dopravu k zápasům, cestovní příkazy, materiál na zabezpečení 

družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové 

pomůcky) ve výši 20.000 Kč; činnost a zabezpečení fungování družstva dorostu na dopravu 

k zápasům, cestovní příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, 

rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky) ve výši 56.000 Kč; pořízení pohárů, cen a 

občerstvení pro zúčastněné týmy Turnaje mladších žáků a mladších přípravek ve výši 6.000 Kč; 

pořízení sladké odměny a občerstvení za aktivní působení na Mikulášském turnaji žáků a přípravky 

ve výši 2.000 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 2019/PAM/013 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 124.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

S.K. Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení Z9/04/04/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 100.000 Kč pro Římskokatolickou farnost 

Tlumačov. Dotace je účelově určena na opravu zídky fary a hlavních vrat. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2019/EO/010 

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 100.000 Kč mezi Obcí Tlumačov 

a příjemcem Římskokatolickou farností Tlumačov, Masarykova 62, 763 62 Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

 Usnesení Z10/04/04/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 300.000 Kč pro Pečovatelskou službu 

Kroměříž z. ú. Dotace je účelově určena na financování provozních nákladů. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2019/EO/008 

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 300.000 Kč mezi Obcí Tlumačov 

a příjemcem Pečovatelská služba Kroměříž z. ú., Nitranská 4091/11, 767 01 Kroměříž. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

 Usnesení Z11/04/04/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 121.200 Kč pro Naději, pobočka Otrokovice. 

Dotace je účelově určena: denní stacionář 71.200 Kč, sociálně terapeutické dílny 33.700 Kč a 

sociální rehabilitace – terénní 16.300 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2019/EO/009 

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 121.200 Kč mezi Obcí Tlumačov 

a příjemcem Naděje, pobočka Otrokovice, Wolkerova 1274, 765 02 Otrokovice. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

 Usnesení Z12/04/04/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na 

zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „V550/551/552/559 - výměna vedení 

(kmen)“ spočívající v umístění nosného stožáru na pozemcích p. č. 2819 a 2820 v k. ú. Tlumačov na 

Moravě se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o BVB.  

 

 Usnesení Z13/04/04/19 

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

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Hoďová, přípojka NN“ – spočívající 
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v umístění podzemního kabelového vedení NN na pozemku p. č. 2597/1 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 Z14/04/04/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje darovací smlouvy na majetkoprávní vypořádání pozemků 

zastavěných silnicemi III/43826 a III/43835 v obci Tlumačov a k.ú. Tlumačov na Moravě mezi obcí 

Tlumačov, se sídlem Nádražní 440, 763 62 Tlumačov a Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše 

Bati 21, 761 90 Zlín. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu darovacích smluv  

 

 Usnesení Z15/04/04/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odkoupení pozemku p. č. 320/5 - ostatní plocha, jiná plocha 

o výměře 66 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě včetně vybudovaného parkoviště *nezveřejňovaný 

text* za částku ve výši 150.000 Kč s tím, že cenu za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí 

a přiznání daně z nabytí nemovitosti hradí kupující. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 

 

 Usnesení Z16/04/04/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje provedení aktualizace projektové dokumentace investiční akce 

Rozšíření hřbitova v Tlumačově v plném rozsahu a ukládá starostovi předložit aktualizovanou 

dokumentaci včetně stanovení finančních nákladů na realizaci uvedené akce na příštím zasedání 

zastupitelstva obce. 

 

 Usnesení Z17/04/04/19 

 Zastupitelstvo obce schvaluje předložený Akční plán rozvoje obce na období 2019 – 2022 

projednaný radou obce dne 10. 4. 2019 doplněný v části: 

o Programový cíl 1 Obyvatelstvo a správa obce o aktivitu: 

 výstavba sociálních a dostupných bytů 

 revitalizace sportovišť ul. Sokolská a Zábraní 

Důležitost:  vysoká 

Doporučení: využít národní dotace (MMR ČR) 

o Programový cíl 3 Ochrana a tvorba životního prostředí o aktivitu: 

 zajistit hospodaření se srážkovými vodami (vsakovací a retenční zařízení,...) 

 zadržování vody v sídelním prostředí a krajině (jezírka, drobné nádrže, poldry,...) 

 revitalizace parku nám. Komenského 

Důležitost:  vysoká 

Doporučení: využít dotací EU (OPŽP) a národních dotací MZe ČR) 

 Zastupitelstvo   obce ukládá starostovi, aby do 15. 10. běžného roku předložil zastupitelstvu 

k projednání seznam investičních akcí obce Tlumačov včetně připravenosti a finanční náročnosti na 

následující kalendářní rok. 

 

 Usnesení Z18/04/04/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 rozpočtu obce pro rok 2019 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 119.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 119.000,00 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2019 po opatření č. 1/2019 činí 60,693.100,00 Kč a výdaje po opatření 

č. 1/2019 činí 60,693.100,00 Kč. 

 

 Usnesení Z19/04/04/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov projednalo Zprávu o bezpečnostní situaci v územním obvodě obce 

Tlumačov v roce 2018 zpracovanou Obvodním oddělením Policie ČR Otrokovice. 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

Starosta obce: 
Blanka Konečná Ing. Rostislav Talaš 


