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Z á p i s   č. 9  ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 12. 2. 2020 
 

*** 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 11. 12. 2019 do 12. 2. 2020 

4) Rozpočtové opatření č. 1/2020 

5) Veřejnoprávní smlouva – Naděje, pobočka Otrokovice 

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

7) Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 1/2020 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství 

8) „Rekonstrukce chodníku v ul. Zábraní, Tlumačov“ – podání žádosti o dotaci z MAS 

Jižní Haná – IROP 

9) Mimořádná odměna starostovi obce 

10) Schválení stanov a delegování zástupců do MJH 

11) Zpráva o činnosti Finančního výboru obce Tlumačov za rok 2019 

12) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru obce Tlumačov za rok 2019 
 

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 Z1/09/02/20 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 12. 2. 2020.  

 

 

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. Antonín Jonášek a Ing. Rostislav Talaš 

 

Návrh usnesení: 

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

zasedání zastupitelstva obce dne 12.2. 2020 Ing. Antonína Jonáška a Ing. Rostislava Talaše. 

 

  Hlasování: pro – 10 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (Ing. Jonášek, Ing. Talaš) 
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  Usnesení Z2/09/02/20 

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

zasedání zastupitelstva obce dne 12. 2. 2020 Ing. Antonína Jonáška a Ing. Talaše. 

 

 

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

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

Libora Hubíka byl tento shledán v pořádku, bez připomínek. 

 

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

Jan Rýdel. 

 

 Návrh usnesení: 

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

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. 12. 2019 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/09/02/20 

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

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. 12. 2020 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 11. 12. 2019 do 12. 2. 2020 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 11. 12. 2019 

do 12. 2. 2020 – 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 

11. 12. 2019 do 12. 2. 2020. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

Usnesení Z4/09/02/20 

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

11. 12. 2019 do 12. 2. 2020. 

 

 

4. Rozpočtové opatření č. 1/2020 
 

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

vedoucí oddělení ekonomického pí Lenka Dědková. 

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 rozpočtu obce pro rok 2020 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 3 069 000 Kč a zvýšení výdajů o 3 069 000 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2020 po opatření č. 1/2020 činí 68 825 300 Kč a výdaje po opatření 

č.1/2020 činí 68 825 300 Kč. 
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 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/09/02/20 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 rozpočtu obce pro rok 2020 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 3 069 000 Kč a zvýšení výdajů o 3 069 000 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2020 po opatření č. 1/2020 činí 68 825 300 Kč a výdaje po opatření 

č.1/2020 činí 68 825 300 Kč. 

 

 

5. 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 122 600 Kč pro Naději, pobočka Otrokovice. 

Dotace je účelově určena: denní stacionář 66 900 Kč, sociálně terapeutické dílny 40 800 Kč a 

sociální rehabilitace – terénní 14 900 Kč. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2020/EO/001 o 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 122 600 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. 

 

  Hlasování:  pro – 12 

    proti – 0 

    zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z6/09/02/20 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 122 600 Kč pro Naději, pobočka Otrokovice. 

Dotace je účelově určena: denní stacionář 66 900 Kč, sociálně terapeutické dílny 40 800 Kč a 

sociální rehabilitace – terénní 14 900 Kč. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2020/EO/001 o 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 122 600 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. 

 

 

6. 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. 2020/EO/002 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 – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 
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 Usnesení Z7/09/02/20 

➢ 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. 2020/EO/002 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. 

 

 

7. Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 1/2020 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství 
 

 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. 1/2020 o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/09/02/20 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 1/2020 o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství. 

 

 

8. „Rekonstrukce chodníku v ul. Zábraní, Tlumačov“ – podání žádosti o dotaci z MAS 

Jižní Haná - IROP 

 

 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 bere na vědomí informaci MAS Jižní Haná o.p.s. Hulín o vyhlášení 

výzvy do operačních programů IROP – Bezpečná dopravní infrastruktura III. a PRV – Základní 

služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.  

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti o 

dotaci na realizaci akce: 

o „Rekonstrukce chodníku v ul. Zábraní, Tlumačov“ z výzvy IROP – Bezpečná dopravní 

infrastruktura III.  

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z9/09/02/20 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí informaci MAS Jižní Haná o.p.s. Hulín o vyhlášení 

výzvy do operačních programů IROP – Bezpečná dopravní infrastruktura III. a PRV – Základní 

služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.  

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti o 

dotaci na realizaci akce: 

o „Rekonstrukce chodníku v ul. Zábraní, Tlumačov“ z výzvy IROP – Bezpečná dopravní 

infrastruktura III.  
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9. Mimořádná odměna starostovi obce 

 

 Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), předkládá člen zastupitelstva Ing. Jaroslav 

Ševela, zpracoval člen zastupitelstva Ing. Jaroslav Ševela. 

 

  Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje mimořádnou odměnu starostovi obce Tlumačov panu Petru 

Horkovi ve výši jedné poloviny stávající vyplácené měsíční odměny za přínos v oblasti výstavby obce a 

za splnění zvlášť mimořádných a významných úkolů spojených s přípravou a realizací investičních akcí: 

Oprava chodníků na ulici Družstevní, Oprava chodníků na ulici Jiráskova, Oprava chodníků na ulici 

Machovská, Veřejné osvětlení v ulicích Dolní a Masarykova, Stavební úpravy MK Skály I. a Parkovací 

stání u bytového domu č.p. 630, při nichž využil svých odborných zkušeností získaných v rámci své 

civilní profese a erudice ve stavebnictví. 

 

Ing. Jonášek uvedl, že s návrhem pana Ing. Jaroslava Ševely na udělení mimořádné odměny starostovi 

obce nesouhlasí z následujících důvodů: 

1) V uplynulém roce 2019 byly všechny investiční akce realizovány výhradně z vlastních prostředků 

obce Tlumačov, bez toho aniž by obec čerpala dotace na tyto investiční akce. 

2) Během uplynulého roku 2019 nedošlo ze strany obce k zajištění, příp. realizaci významné či 

strategické investiční akce, jako je např. protipovodňová ochrana obce Tlumačov nebo řešení 

Kulturního domu v naší obci. 

3) Dokázal bych pochopit ohodnocení výkonu funkce starosty za celé volební období, ale po prvním 

kalendářním roce v tomto funkčním období tento návrh není relevantní. 

 

 Hlasování: pro – 10 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (p. Horka, Ing. Jonášek) 

 

 Usnesení Z10/09/02/20 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje mimořádnou odměnu starostovi obce Tlumačov panu Petru 

Horkovi ve výši jedné poloviny stávající vyplácené měsíční odměny za přínos v oblasti výstavby obce a 

za splnění zvlášť mimořádných a významných úkolů spojených s přípravou a realizací investičních akcí: 

Oprava chodníků na ulici Družstevní, Oprava chodníků na ulici Jiráskova, Oprava chodníků na ulici 

Machovská, Veřejné osvětlení v ulicích Dolní a Masarykova, Stavební úpravy MK Skály I. a Parkovací 

stání u bytového domu č.p. 630, při nichž využil svých odborných zkušeností získaných v rámci své 

civilní profese a erudice ve stavebnictví. 

 

 

10.  Schválení stanov a delegování zástupců do MJH 

 

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

tajemník OÚ Ing. Jan Rýdel. 

 

Návrh usnesení č.1: 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jižní Haná, 

svazek obcí, v předloženém znění. 

 

Hlasování: pro – 12 

  proti – 0 

  zdržel se – 0 

 

Usnesení Z11/09/02/20 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jižní Haná, 

svazek obcí, v předloženém znění. 
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Návrh usnesení č.2: 

Zastupitelstvo obce Tlumačov revokuje usnesení Zastupitelstva obce Tlumačov č.Z14/01/10/18 ze dne 

31. 10. 2018 a deleguje k zastupování obce Tlumačov na valných hromadách Mikroregionu Jižní Haná, 

svazek obcí, starostu a místostarostu obce. 

 

Hlasování: pro – 12 

  proti – 0 

  zdržel se – 0 

 

Usnesení Z12/09/02/20 

Zastupitelstvo obce Tlumačov revokuje usnesení Zastupitelstva obce Tlumačov č.Z14/01/10/18 ze dne 

31. 10. 2018 a deleguje k zastupování obce Tlumačov na valných hromadách Mikroregionu Jižní Haná, 

svazek obcí, starostu a místostarostu obce. 

 

 

11.  Zpráva o činnosti Finančního výboru obce Tlumačov za rok 2019 

 

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

předsedkyně FV paní Edita Karlíková. 

 

  Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru za rok 2019. 

 

Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z13/09/02/20 

Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru za rok 2019. 

 

 

12.  Zpráva o činnosti Kontrolního výboru obce Tlumačov za rok 2019 

 

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

předseda KV Mgr. Aleš Kouřil. 

 

 Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru za rok 2019. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z14/09/22/20 

Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru za rok 2019. 

 

 

Různé: 
• Starosta informoval o událostech z doby osvobození Tlumačova a zjištění původu rudoarmějce. 

• Ing. Jonášek žádal o odstranění dodatkové tabule a náhradu dopravní značky vyhrazené parkoviště 

„Parkoviště RÉSERVÉ“ za dopravní značku „Parkoviště“. Dopravní značka byla instalována při 

realizaci parkoviště u bytového domu čp. 630. Opravu dopravního značení pro využití parkoviště žádá 

z důvodů, že parkoviště je zbudováno na obecním pozemku a za finanční prostředky z rozpočtu obce. 
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Starosta informoval přítomné, že součástí investiční akce „Parkovací stání u BD č.p.630“ bylo také 

instalované svislé dopravní značení. Akce byla řádně zkolaudována a uvedena do provozu s tím, že 

možnost odstranění dodatkové tabulky a výměna označení parkoviště se nevylučuje. 

• Ing. Jonášek vznesl dotaz na zástupce školské rady ohledně zápisu z jednání školské rady. 

Na dotaz reagoval člen školské rady Mgr. Aleš Kouřil v tom smyslu, že v zápise ŠR došlo k formální 

chybě a s ohledem na tuto připomínku bude zápis opraven. 

 

 

 

Diskuse, závěr: 
Přítomná občanka vznesla žádost, zda by mohly být na nádraží ČD umístěny lavičky na nástupiště. 

Starosta informoval přítomné, že současný stav na vlakovém nádraží byl diskutován na radě obce s tím, že 

obec projedná se Správou železnic a.s. Olomouc možnost umístění 3ks laviček u nádražní budovy. 

 

 

 

Jednání skončilo v 18:06 hodin. 

Zapsala: Lenka Dědková 

Datum: 13.2.2020 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

 

Ing. Antonín Jonášek Ing. Rostislav Talaš 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 12. 2. 2020 
 

 

 

 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 12. 2. 2020 přijalo tato usnesení: 

 

 

 

Usnesení Z1/09/02/20 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 12. 2. 2020.  

 

Usnesení Z2/09/02/20 

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

zastupitelstva obce dne 12. 2. 2020 Ing. Antonína Jonáška a Ing. Rostislava Talaše. 

 

Usnesení Z3/09/02/20 

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

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. 12. 2020 – bez připomínek. 

 

Usnesení Z4/09/02/20 

Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 11. 12. 2019 

do 12. 2. 2020. 

 

Usnesení Z5/09/02/20 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 rozpočtu obce pro rok 2020 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 3 069 000 Kč a zvýšení výdajů o 3 069 000 Kč s tím, že celkové 

příjmy obce pro rok 2020 po opatření č. 1/2020 činí 68 825 300 Kč a výdaje po opatření č. 1/2020 činí 

68 825 300 Kč. 

 

Usnesení Z6/09/02/20 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 122 600 Kč pro Naději, pobočka Otrokovice. 

Dotace je účelově určena: denní stacionář 66 900 Kč, sociálně terapeutické dílny 40 800 Kč a sociální 

rehabilitace – terénní 14 900 Kč. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2020/EO/001 o 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 122 600 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 Z7/09/02/20 

➢ 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. 2020/EO/002 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 Z8/09/02/20 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 1/2020 o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství. 
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Usnesení Z9/09/02/20 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí informaci MAS Jižní Haná o.p.s. Hulín o vyhlášení 

výzvy do operačních programů IROP – Bezpečná dopravní infrastruktura III. a PRV – Základní služby 

a obnova vesnic ve venkovských oblastech.  

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti o dotaci 

na realizaci akce: 

o „Rekonstrukce chodníku v ul. Zábraní, Tlumačov“ z výzvy IROP – Bezpečná dopravní 

infrastruktura III.  

 

Usnesení Z10/09/02/20 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje mimořádnou odměnu starostovi obce Tlumačov panu Petru Horkovi 

ve výši jedné poloviny stávající vyplácené měsíční odměny za přínos v oblasti výstavby obce a za splnění 

zvlášť mimořádných a významných úkolů spojených s přípravou a realizací investičních akcí: Oprava 

chodníků na ulici Družstevní, Oprava chodníků na ulici Jiráskova, Oprava chodníků na ulici Machovská, 

Veřejné osvětlení v ulicích Dolní a Masarykova, Stavební úpravy MK Skály I. a Parkovací stání u bytového 

domu č.p. 630, při nichž využil svých odborných zkušeností získaných v rámci své civilní profese a erudice 

ve stavebnictví. 

 

Usnesení Z11/09/02/20 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jižní Haná, svazek 

obcí, v předloženém znění. 

 

Usnesení Z12/09/02/20 

Zastupitelstvo obce Tlumačov revokuje usnesení Zastupitelstva obce Tlumačov č.Z14/01/10/18 ze dne 

31. 10. 2018 a deleguje k zastupování obce Tlumačov na valných hromadách Mikroregionu Jižní Haná, 

svazek obcí, starostu a místostarostu obce. 

 

Usnesení Z13/09/02/20 

Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru za rok 2019. 

 

Usnesení Z14/09/22/20 

Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru za rok 2019. 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

Ing. Antonín Jonášek Ing. Rostislav Talaš 


