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Z á p i s   č. 5  ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 26. 6. 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 24. 4. 2018 do 26. 6. 2019 

4) Rozpočtové opatření č. 2/2019 

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

a 2448 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

6) Záměr směny a prodeje části pozemku p. č. 2453/3 

7) Parkování v ulici Dolní 

8) Daň z nemovitosti – návrh na schválení OZV obce Tlumačov č. 1/2019, kterou se ruší 

OZV č. 4/2011 

9) Záměr prodeje části pozemku p. č. 2453/3 

10) Termíny zasedání orgánů obce ve II. pololetí 2019 

11) Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově – návrh řešení 

 

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. 

 

Ing. Jonášek navrhuje, aby bod 11) „Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově – návrh řešení“ byl projednán 

v různém, nikoliv jako jeden z hlavních bodů programu. 

 

Hlasování o programu dle návrhu Ing. Jonáška:  pro – 12 

        proti – 0 

        zdržel se – 0 

 

Usnesení  Z1/05/06/19 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 26. 6. 2019 s těmito body: 

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 24. 4. 2018 do 26. 6. 2019 

4) Rozpočtové opatření č. 2/2019 

5) CETIN a. s. Praha – smlouva o zřízení budoucí služebnosti na pozemcích p. č. 2439/3 a 2448 v k. ú. 

Tlumačov na Moravě 

6) Záměr směny a prodeje části pozemku p. č. 2453/3 

7) Parkování v ulici Dolní 

8) Daň z nemovitosti – návrh na schválení OZV obce Tlumačov č. 1/2019, kterou se ruší OZV č. 4/2011 

9) Záměr prodeje části pozemku p. č. 2453/3 

10) Termíny zasedání orgánů obce ve II. pololetí 2019 
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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 byly určeny Mgr. Lenka Odložilíková a pí Alena Hozová. 

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatelky zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 26. 6. 2019 Mgr. Lenku Odložilíkovou a pí Alenu Hozovou. 

 

  Hlasování: pro – 10 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (pí Hozová, Mgr. Odložilíková) 

 

  Usnesení Z2/05/06/19 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatelky zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 26. 6. 2019 Mgr. Lenku Odložilíkovou a pí Alenu Hozovou. 

 

 

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

 Podle sdělení ověřovatele zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce Ing. Talaše byl tento shledán 

v pořádku, bez připomínek (pí Končená je z dnešního jednání omluvena). 

 

 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 24. 4. 2019 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/05/06/19 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. 4. 2019 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 24. 4. 2019 do 26. 6. 2019 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 24. 4. 2019 do 

26. 6. 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 24. 4. 

2019 do 26. 6. 2019. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 
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 Usnesení Z4/05/06/19 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 24. 4. 

2019 do 26. 6. 2019. 

 

 

4. Rozpočtové opatření č. 2/2019 
 

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

vedoucí oddělení ekonomického pí Lenka Dědková. 

 

V průběhu projednávání tohoto bodu se v 17:25 hodin dostavila členka ZO pí Hana Janoštíková. 

 

 Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 rozpočtu obce pro rok 2019 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 240.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 240.000,00 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2019 po opatření č. 2/2019 činí 60,933.100,00 Kč a výdaje po opatření 

č. 2/2019 činí 60,933.100,00 Kč. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/05/06/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 rozpočtu obce pro rok 2019 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 240.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 240.000,00 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2019 po opatření č. 2/2019 činí 60,933.100,00 Kč a výdaje po opatření 

č. 2/2019 činí 60,933.100,00 Kč. 

 

 

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

2439/3 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 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: pro – 13 

     proti – 0 

     zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z6/05/06/19 

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

služebnosti.  

 

 

6. Záměr směny a prodeje části pozemku p. č. 2453/3 
 

 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 záměr směny části pozemku p. č. 2453/3 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře cca 13 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za části pozemků potřebných 

k zajištění veřejné dostupnosti a provádění údržby na části místní komunikace ul. Metlov v obci 

Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2453/3 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře cca 6 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 200 Kč/m2 s tím, 

že náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (návrh na vklad do katastru nemovitostí, daň 

z nabytí nemovitosti, atd.). 

   

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (Ing. Jonášek) 

 

 Usnesení Z7/05/06/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr směny části pozemku p. č. 2453/3 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře cca 13 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za části pozemků potřebných 

k zajištění veřejné dostupnosti a provádění údržby na části místní komunikace ul. Metlov v obci 

Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2453/3 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře cca 6 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 200 Kč/m2 s tím, 

že náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (návrh na vklad do katastru nemovitostí, daň 

z nabytí nemovitosti, atd.). 

 

 

7. Parkování na ulici Dolní 
 

 Materiál – viz příloha (obdrželi členové rady), zpracoval a předkládá člen ZO Ing. Antonín Jonášek. 

 

V době od 17:45 hod. do 17:50 hod. byla vyhlášena přestávka 

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov se seznámilo s návrhem na vybudování odstavného parkoviště pro 

osobní automobily na ul. Dolní - Metlov.  

 Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce hledat řešení parkování na ul. Dolní – Metlov v obci v širších 

souvislostech. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/05/06/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov se seznámilo s návrhem na vybudování odstavného parkoviště pro 

osobní automobily na ul. Dolní - Metlov.  

 Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce hledat řešení parkování na ul. Dolní – Metlov v obci v širších 

souvislostech. 

 



 

 

 

 

Zápis č. 5 ze zasedání ZO dne 26. 6. 2019 Strana 5  

 

8. Daň z nemovitosti – návrh na schválení Obecně závazné vyhlášky obce Tlumačov 

č. 1/2019, kterou se ruší OZV č. 4/2011  

 

 Materiál – viz příloha (obdrželi členové rady), zpracoval a předkládá člen ZO Ing. Antonín Jonášek. 

 

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov se seznámilo s návrhem na přijetí Obecně závazné vyhlášky obce 

Tlumačov č. 1/2019, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 a 

a)  schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 1/2019 v navrhovaném znění dle přílohy 

b)  ukládá starostovi obce zajistit zveřejnění obecně závazné vyhlášky na úřední desce obce 

  (termín: 30. 6. 2019) 

c) zahrnout do rozpočtu obce na rok 2020 snížení daňových příjmů na dani z nemovitostí.  

 

 Hlasování: pro – 1 (Ing. Jonášek) 

   proti – 12 

   zdržel se – 0 

 

  Usnesení bylo odmítnuto. 

 

 

9. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2453/3 

 

 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 záměr prodeje části pozemku p. č. 2453/3 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře cca 45 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu minimálně 

200 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (návrh na vklad do katastru 

nemovitostí, daň z nabytí nemovitosti, atd.). 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z9/05/06/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2453/3 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře cca 45 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu minimálně 

200 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (návrh na vklad do katastru 

nemovitostí, daň z nabytí nemovitosti, atd.). 

 

 

10.  Termíny zasedání orgánů obce ve 2. pololetí 2019 

 

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

 

  Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce na 2. pololetí 2019. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z10/05/06/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce na 2. pololetí 2019. 
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Různé 

 

Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově – návrh řešení 

Starosta podal výklad k materiálu, který obdrželi všichni členové ZO a který je přílohou tohoto zápisu. 

Z diskuse, v níž vyjádřili někteří členové ZO různé názory a návrhy na řešení rekonstrukce místního 

hřbitova, vyplynul závěr v tom smyslu, že starosta písemně (e-mailem) vyzve všechny členy zastupitelstva, 

aby písemně vyjádřili (e-mailem) svůj názor k předloženým variantám rekonstrukce pohřebiště. Tyto pak 

budou vyhodnoceny na jednání rady obce a následně budou předány projektantovi jako zadání pro 

vyhotovení projektové dokumentace rekonstrukce místního hřbitova.  

 

 

Diskuse, závěr 

 

V diskusi přítomný občan Ing. Jiří Ředina apeloval na vedení obce na řešení situace v místě křižovatky ulic 

Mánesova-Zábraní-Jiráskova u železničního přejezdu se zaměřením na bezpečný pohyb chodců. 

 

 

Jednání skončilo v 19:25 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

Datum: 27. 6. 2019 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Lenka Odložilíková Alena Hozová 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 26. 6. 2019 
 

 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 26. 6. 2019 přijalo tato usnesení: 

 

 

 

Usnesení  Z1/05/06/19 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 26. 6. 2019 s těmito body: 

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 24. 4. 2018 do 26. 6. 2019 

4) Rozpočtové opatření č. 2/2019 

5) CETIN a. s. Praha – smlouva o zřízení budoucí služebnosti na pozemcích p. č. 2439/3 a 2448 v k. ú. 

Tlumačov na Moravě 

6) Záměr směny a prodeje části pozemku p. č. 2453/3 

7) Parkování v ulici Dolní 

8) Daň z nemovitosti – návrh na schválení OZV obce Tlumačov č. 1/2019, kterou se ruší OZV 

č. 4/2011 

9) Záměr prodeje části pozemku p. č. 2453/3 

10) Termíny zasedání orgánů obce ve II. pololetí 2019 

 

  Usnesení Z2/05/06/19 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatelky zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 26. 6. 2019 Mgr. Lenku Odložilíkovou a pí Alenu Hozovou. 

 

 Usnesení Z3/05/06/19 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. 4. 2019 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/05/06/19 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 24. 4. 

2019 do 26. 6. 2019. 

 

 Usnesení Z5/05/06/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 rozpočtu obce pro rok 2019 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 240.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 240.000,00 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2019 po opatření č. 2/2019 činí 60,933.100,00 Kč a výdaje po opatření 

č. 2/2019 činí 60,933.100,00 Kč. 

 

 Usnesení Z6/05/06/19 

 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 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.  
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 Usnesení Z7/05/06/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr směny části pozemku p. č. 2453/3 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře cca 13 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za části pozemků potřebných 

k zajištění veřejné dostupnosti a provádění údržby na části místní komunikace ul. Metlov v obci 

Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2453/3 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře cca 6 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 200 Kč/m2 s tím, 

že náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (návrh na vklad do katastru nemovitostí, daň 

z nabytí nemovitosti, atd.). 

 

 Usnesení Z8/05/06/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov se seznámilo s návrhem na vybudování odstavného parkoviště pro 

osobní automobily na ul. Dolní - Metlov.  

 Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce hledat řešení parkování na ul. Dolní – Metlov v obci v širších 

souvislostech. 

 

 Usnesení Z9/05/06/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2453/3 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře cca 45 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu minimálně 

200 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (návrh na vklad do katastru 

nemovitostí, daň z nabytí nemovitosti, atd.). 

 

 Usnesení Z10/05/06/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce na 2. pololetí 2019. 

 

  

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

Mgr. Lenka Odložilíková Alena Hozová 


