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Z á p i s   č. 8  ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 11. 12. 2019 
 

* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
 

 

Program: 
 

1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu 

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

3) Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 30. 10. 2019 do 11. 12. 2019 

4) Rozpočtové opatření č. 5/2019 

5) Plán investičních akcí na rok 2020 

6) Návrh rozpočtu obce na rok 2020 

7) Prodej rodinného domu č.p. 853, ul. Metlov 

8) Prodej části pozemku p.č.1455/4 v k.ú. Tlumačov na Moravě 

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

Tlumačov na Moravě 

10) Doplnění obsahu změny č.2 ÚP Tlumačov - obec Tlumačov 

11) Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu s Obcí Tlumačov 

12) Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 1/2019 o místním poplatku ze psů 

13) Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 2/2019 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství 

14) Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 3/2019 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 

15) Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 4/2019 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tlumačov 

16) Termíny zasedání orgánů obce 1. pololetí 2020 
 

 

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  

 

Usnesení Z1/08/12/19 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 11. 12. 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 Lenka Dědková. 

 Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Štefan Hrtús a Ing. Libor Hubík 

 

 Návrh usnesení: 

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

zasedání zastupitelstva obce dne 11.12. 2019 Ing. Štefana Hrtúse a Ing. Libora Hubíka. 

 

  Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (Ing. Hrtús, Ing. Hubík) 

 

  Usnesení Z2/08/12/19 

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

zasedání zastupitelstva obce dne 11. 12. 2019 Ing. Štefana Hrtúse a Ing. Libora Hubíka. 

 

 

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

  Podle sdělení ověřovatelů zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce Mgr. Rajmunda Huráně a pí 

Karlíkové byl tento shledán v pořádku, bez připomínek. 

 

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

Mgr. Rajmund Huráň. 

 

Ing. Jonášek se v souvislosti s odstoupením paní Hozové jako předsedkyně KV dotazoval, zda bude 

předložena zpráva za uplynulé období kontrolního výboru. Pan starosta odpověděl, že po konzultaci 

s novým předsedou Mgr. Kouřilem bude zpráva o činnosti kontrolního výboru předložena na prvním 

jednání zastupitelstva příštího roku 

 

 Návrh usnesení: 

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

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 30. 10. 2019 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/08/12/19 

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

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 30. 10. 2019 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 30. 10. 2019 do 11. 12. 2019 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 30. 10. 2019 

do 11. 12. 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 30. 10. 

2019 do 11. 12. 2019. 
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 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

Usnesení Z4/08/12/19 

Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 30. 10. 

2019 do 11. 12. 2019. 

 

 

4. Rozpočtové opatření č. 5/2019 
 

 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. 5/2019 rozpočtu obce pro rok 2019 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 1 243 000 Kč a zvýšení výdajů o  

1 243 000 Kč s tím, že celkové příjmy obce pro rok 2019 po opatření č. 5/2019 činí  

62 273 100 Kč a výdaje po opatření č. 5/2019 činí 62 273 100 Kč. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/08/12/19 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 rozpočtu obce pro rok 2019 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 1 243 000 Kč a zvýšení výdajů o  

1 243 000 Kč s tím, že celkové příjmy obce pro rok 2019 po opatření č. 5/2019 činí  

62 273 100 Kč a výdaje po opatření č. 5/2019 činí 62 273 100 Kč. 

 

 

5. Plán investičních akcí na rok 2020 
 

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

vedoucí odd. výstavby a majetku p. Michal Veselský. 

 

      V rámci diskuze vznesl zastupitel Ing. A. Jonášek dotaz na starostu obce. “Kolik se proinvestovalo 

v letošním roce a kolik dotací obec v letošním roce 2019 získala“. Starosta odpověděl s tím, že bude 

podána informace všem zastupitelům mailem. 

 

  Návrh usnesení: 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov projednalo a schvaluje plán investičních akcí na rok 2020 

v předloženém znění.   

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k zapracování plánu investičních akcí do rozpočtu 

obce Tlumačov na rok 2020. 

 

  Hlasování:  pro – 13 

    proti – 0 

    zdržel se – 1 (Ing. Jonášek) 

 

 Usnesení Z6/08/12/19 

➢  Zastupitelstvo obce Tlumačov projednalo a schvaluje plán investičních akcí na rok 2020 

v předloženém znění.   

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k zapracování plánu investičních akcí do rozpočtu 

obce Tlumačov na rok 2020. 
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6. Návrh Rozpočtu obce na rok 2020 
 

 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 na rok 2020 jako schodkový: 

Příjmy obce     47 244 300 Kč 

Běžné výdaje     44 089 300 Kč    

Kapitálové výdaje     21 667 000 Kč 

Schodek rozpočtu je kryt financováním ve výši  18 512 000 Kč    

 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje závazné ukazatele rozpočtu obce Tlumačov na rok 2020 takto: 

Celkové příjmy ve výši    47 244 300 Kč 

Běžné výdaje ve výši    44 089 300 Kč   

z toho: 

PO MŠ            887 000 Kč 

PO ZŠ        3 950 000 Kč 

Individuální dotace (veřejnoprávní smlouvy)      600 000 Kč 

Individuální dotace (veřejné finanční podpory)      450 000 Kč 

Kapitálové výdaje ve výši    21 667 000 Kč    

 

 

Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se –  1 (Ing. Jonášek) 

 

 Usnesení Z7/08/12/19 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočet obce Tlumačov na rok 2020 jako schodkový: 

Příjmy obce     47 244 300 Kč 

Běžné výdaje     44 089 300 Kč    

Kapitálové výdaje     21 667 000 Kč 

Schodek rozpočtu je kryt financováním ve výši  18 512 000 Kč    

 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje závazné ukazatele rozpočtu obce Tlumačov na rok 2020 takto: 

Celkové příjmy ve výši    47 244 300 Kč 

Běžné výdaje ve výši    44 089 300 Kč   

z toho: 

PO MŠ            887 000 Kč 

PO ZŠ        3 950 000 Kč 

Individuální dotace (veřejnoprávní smlouvy)      600 000 Kč 

Individuální dotace (veřejné finanční podpory)      450 000 Kč 

Kapitálové výdaje ve výši    21 667 000 Kč 

 

 

7. Prodej rodinného domu č.p. 853, ul. Metlov 
 

 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 prodej rodinného domu č.p. 853 v ul. Metlov stojícího na 

pozemku p.č.st. 297 v k.ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 65.520 Kč a dále dle podmínek 

stanovených v záměru, viz. usnesení č. Z13/07/10/19 ze dne 30.10.2019, * nezveřejňovaný text *. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 
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 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/08/12/19 

➢  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje prodej rodinného domu č.p. 853 v ul. Metlov stojícího na 

pozemku p.č.st. 297 v k.ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 65.520 Kč a dále dle podmínek 

stanovených v záměru, viz. usnesení č. Z13/07/10/19 ze dne 30.10.2019, * nezveřejňovaný text *. 

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

 

 

 

8. Prodej části pozemku p.č. 1455/4 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 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1834-

148/2019 ze dne 22.11.2019 prodej pozemku p.č. 1455/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o 

celkové výměře 169 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 50.700 Kč a dále dle podmínek 

stanovených v záměru, viz. usnesení č.Z18/07/10/19 ze dne 30.10.2019, společnosti Navláčil invest, 

s.r.o., se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín.   

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy 

 

 Hlasování: pro – 10 (pp. Horka, Mgr. Huráň, Jeřábek, Ing. Hrtús, Mgr. Kouřil, Karlíková, Konečná,  

       Mgr. Odložilíková, Ing. Jonášek, Vlček) 

   proti – 3 (Ing. Ševela, p. Hrubý, Ing. Hubík) 

   zdržel se – 1 (Ing. Talaš) 

 

 Usnesení Z9/08/12/19 

➢  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1834-

148/2019 ze dne 22.11.2019 prodej pozemku p.č. 1455/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o 

celkové výměře 169 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 50.700 Kč a dále dle podmínek 

stanovených v záměru, viz. usnesení č.Z18/07/10/19 ze dne 30.10.2019, společnosti Navláčil invest, 

s.r.o., se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín.   

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy 

 

 

9. E.ON Distribuce a.s. – smlouva o zřízení VB na pozemku KN 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 zřízení věcného břemene na zřízení a 

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

umístění podzemního kabelového vedení NN na pozemku p.č.2453/3 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 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 
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 Usnesení Z10/08/12/19 

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

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

umístění podzemního kabelového vedení NN na pozemku p.č.2453/3 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.  

 

 

10.  Doplnění obsahu změny č. 2 Územního plánu Tlumačov – obec Tlumačov 

 

 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 v souladu s § 44 a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), schvaluje pořízení změny Územního plánu Tlumačov 

v lokalitách vyznačených v přílohách k usnesení č. 1 a 2 s tím, že návrh na pořízení změny bude zahrnut 

do Zprávy o uplatňování Územního plánu Tlumačov za uplynulé období. 

 

Protinávrh (Ing. Ševela):  

Zastupitelstvo obce Tlumačov v souladu s § 44 a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), schvaluje pořízení změny Územního plánu Tlumačov 

v lokalitách vyznačených v přílohách k usnesení č. 1 a 2 s tím, že u položky č. 17 bude provedena změna 

z plochy BH na BI, a návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu 

Tlumačov za uplynulé období. 

 

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

    proti – 6 (pp Horka, Jeřábek, Konečná, Vlček, Hrubý, Ing. Talaš) 

    zdržel se – 4 (Mg. Huráň, Mgr. Kouřil, Karlíková, Mgr. Odložilíková) 

 

 

Hlasování o původním návrhu: pro – 10 (pp. Horka, Mgr. Huráň, Jeřábek, Vlček, Hrubý, Mgr. 

Kouřil, Karlíková, Konečná, Mgr. Odložilíková, Ing. Talaš) 

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

      zdržel se – 1 (Ing. Hrtús) 

 

 

Usnesení Z11/08/12/19 

Zastupitelstvo obce Tlumačov v souladu s § 44 a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), schvaluje pořízení změny Územního plánu Tlumačov 

v lokalitách vyznačených v přílohách k usnesení č. 1 a 2 s tím, že návrh na pořízení změny bude zahrnut 

do Zprávy o uplatňování Územního plánu Tlumačov za uplynulé období. 

 

V době od 18:20 do 18:30 hodin byla vyhlášena přestávka 

 

 

11.  Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu s Obcí Tlumačov 

 

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

tajemník OÚ Ing. Jan Rýdel 

 

  Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tlumačov souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu ve formě dohody o 

provedení práce na činnost lektorky cvičení dětské jógy s * nezveřejňovaný text *. 
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Hlasování: pro – 11 (pp. Horka, Mgr. Huráň, Jeřábek, Vlček, Mgr. Kouřil, Mgr. Odložilíková, 

Karlíková, Ing. Hubík, Ing. Talaš, Ing. Hrtús, Hrubý) 

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

   zdržel se – 1 (pí. Konečná) 

 

 Usnesení Z12/08/12/19 

Zastupitelstvo obce Tlumačov souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu ve formě dohody o 

provedení práce na činnost lektorky cvičení dětské jógy s * nezveřejňovaný text *. 

 

 

12.  Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 1/2019 o místním poplatku ze psů 

 

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

tajemník OÚ Ing. Jan Rýdel 

 

  Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 1/2019 o místním 

poplatku ze psů. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z13/08/12/19 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 1/2019 o místním 

poplatku ze psů. 

 

 

13. Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 2/2019 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství  
 

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

tajemník OÚ Ing. Jan Rýdel 

 

      V návrhu OZV č.2/2019 byly provedeny úpravy na základě doporučení dozoru MVČR a rozpravy 

zastupitelstva: 

- v čl. 5 Sazba poplatku byla rozepsána na jednotlivé položky sazeb poplatku a stanovení paušálních 

poplatků 

- v čl. 7 Osvobození v odstavci 2. písm. a) změna na termínu z 15 na 30 dnů 

- v čl. 7 Osvobození v odstavci 2. písm. b) doplnění pořádání sportovních a kulturních akcí, “…, které 

jsou pořádané obcí, příspěvkovými organizacemi zřízenými obcí a zapsanými spolky se sídlem 

v obci Tlumačov“ 

 

  Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 2/2019 o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z14/08/12/19 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 2/2019 o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství. 
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14.  Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 3/2019 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

 

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

tajemník OÚ Ing. Jan Rýdel 

 

      V návrhu OZV č. 3/2019 byla provedena úprava na základě doporučení dozoru MVČR a rozpravy 

zastupitelstva: 

- v čl 6 Osvobození od poplatku odst. 3. písm. b) bylo upřesněno “…, které studují a současně 

dlouhodobě (po dobu více než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců) žijí mimo území České 

republiky 

 

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 3/2019 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. 

 

Hlasování : pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

Usnesení Z15/08/12/19 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 3/2019 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. 

 

 

15.  Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 4/2019 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tlumačov 

 

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

tajemník OÚ Ing. Jan Rýdel 

 

  Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 4/2019 o 

stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tlumačov. 

 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z16/08/12/19 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 4/2019 o 

stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tlumačov. 
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16.  Termíny řádných zasedání orgánů obce na 1. pololetí 
 

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

starosta obce Petr Horka 

 

  Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce v 1. pololetí 2020. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z17/08/12/19 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce v 1. pololetí 2020. 

 

 

 

Různé 
Ing. Jonášek upozornil na to, než bude probíhat rekonstrukce náměstí Komenského jejíž součástí je 

restaurování pomníku rudoarmějce, aby obec prošla historické podklady k událostem osvobození 

Tlumačova, aby tyto byly naprosto transparentní a jasné a bylo o tom informováno zastupitelstvo jaký je 

výsledek.  

 

Diskuse, závěr 

 

 

 

Jednání skončilo v 19:20 hodin. 

Zapsala: Lenka Dědková 

Datum: 13. 12. 2019 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

 

Ing. Štefan Hrtús Ing. Libor Hubík 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 11. 12. 2019 
 

 

 

 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 11. 12. 2019 přijalo tato usnesení: 

 

Usnesení Z1/08/12/19 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 11. 12. 2019.  

 

Usnesení Z2/08/12/19 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Lenku Dědkovou a ověřovatele zápisu ze zasedání 

zastupitelstva obce dne 11. 12. 2019 Ing. Štefana Hrtúse a Ing. Libora Hubíka. 

 

Usnesení Z3/08/12/19 

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

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 30. 10. 2019 – bez připomínek. 

 

Usnesení Z4/08/12/19 

Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 30. 10. 2019 

do 11. 12. 2019. 

 

Usnesení Z5/08/12/19 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 rozpočtu obce pro rok 2019 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 1 243 000 Kč a zvýšení výdajů o  

1 243 000 Kč s tím, že celkové příjmy obce pro rok 2019 po opatření č. 5/2019 činí  

62 273 100 Kč a výdaje po opatření č. 5/2019 činí 62 273 100 Kč. 

 

Usnesení Z6/08/12/19 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov projednalo a schvaluje plán investičních akcí na rok 2020 v předloženém 

znění.   

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k zapracování plánu investičních akcí do rozpočtu obce 

Tlumačov na rok 2020. 

 

Usnesení Z7/08/12/19 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočet obce Tlumačov na rok 2020 jako schodkový: 

Příjmy obce      47 244 300 Kč 

Běžné výdaje      44 089 300 Kč 

Kapitálové výdaje     21 667 000 Kč 

Schodek rozpočtu je kryt financováním ve výši   18 512 000 Kč 

 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje závazné ukazatele rozpočtu obce Tlumačov na rok 2020 takto: 

Celkové příjmy ve výši     47 244 300 Kč 

Běžné výdaje ve výši     44 089 300 Kč 

z toho: 

PO MŠ            887 000 Kč 

PO ZŠ           3 950 000 Kč 

Individuální dotace (veřejnoprávní smlouvy)            600 000 Kč 

Individuální dotace (veřejné finanční podpory)            450 000 Kč 

Kapitálové výdaje ve výši    21 667 000 Kč 
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Usnesení Z8/08/12/19 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje prodej rodinného domu č.p. 853 v ul. Metlov stojícího na 

pozemku p.č.st. 297 v k.ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 65.520 Kč a dále dle podmínek 

stanovených v záměru, viz. usnesení č. Z13/07/10/19 ze dne 30.10.2019, * nezveřejňovaný text *. 

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

 

Usnesení Z9/08/12/19 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1834-

148/2019 ze dne 22.11.2019 prodej pozemku p.č. 1455/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové 

výměře 169 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 50.700 Kč a dále dle podmínek stanovených 

v záměru, viz. usnesení č.Z18/07/10/19 ze dne 30.10.2019, společnosti Navláčil invest, s.r.o., se sídlem 

Bartošova 5532, 760 01 Zlín.   

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy 

 

Usnesení Z10/08/12/19 

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

zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Konečný, přípojka NN“ – spočívající v umístění 

podzemního kabelového vedení NN na pozemku p.č.2453/3 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 Z11/08/12/19 

Zastupitelstvo obce Tlumačov v souladu s § 44 a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu v platném znění (stavební zákon), schvaluje pořízení změny Územního plánu Tlumačov v lokalitách 

vyznačených v přílohách k usnesení č. 1 a 2 s tím, že návrh na pořízení změny bude zahrnut do Zprávy o 

uplatňování Územního plánu Tlumačov za uplynulé období. 

 

Usnesení Z12/08/12/19 

Zastupitelstvo obce Tlumačov souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu ve formě dohody o provedení 

práce na činnost lektorky cvičení dětské jógy s * nezveřejňovaný text *. 

 

Usnesení Z13/08/12/19 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 1/2019 o místním 

poplatku ze psů. 

 

Usnesení Z14/08/12/19 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 2/2019 o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství 

 

Usnesení Z15/08/12/19 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 3/2019 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 

 

Usnesení Z16/08/12/19 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 4/2019 o stanovení 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání 

se stavebním odpadem na území obce Tlumačov. 
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Usnesení Z17/08/12/19 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce v 1. pololetí 2020. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

Ing. Štefan Hrtús Ing. Libor Hubík 


