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Z á p i s   č. 10  ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 29. 4. 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 12. 2. 2020 do 29. 4. 2020 

4) Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2020/PAM/009 – Dům dětí a 

mládeže Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov 

5) Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2020/PAM/010 – S.K. Tlumačov 

6) Doplnění obsahu změny č. 2 Územního plánu Tlumačov – Radovan Matěja, Tlumačov 

7) Zpráva o uplatňování ÚP Tlumačov za období 2017 - 2019 

8) Darovací smlouva na převod pozemků v k. ú. Tlumačov na Moravě pod objekty 

realizovanými v rámci stavby R55 

9) Zlín Net, a.s. Zlín – smlouva o zřízení budoucí služebnosti na pozemcích p. č. 2541, 

2539/1, 2539/2, 2536, 2529, 2445, 779/30, 2485, 2484/1, 2462/1, 2462/2, 829/8, 

2446/2, 2486/1, 2486/2, 2487, 831/27, 2528, 2540, 846/2, 847/2, 2530/1, 778/2, 

779/31, 779/23, 779/9, 2436/2, 2436/3, 829/23, 829/18, 831/26 v k. ú. Tlumačov na 

Moravě 

10) E.ON Distribuce a.s. – smlouva o zřízení BVB na pozemcích p. č. 290, 320/1 a 2443/1 

v k. ú. Tlumačov na Moravě 

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

k. ú. Tlumačov na Moravě 

12) Zápůjčky ze sociálního fondu obce Tlumačov 

13) E.ON Distribuce a.s. – smlouva o zřízení BVB na pozemku p. č. 2609 v k. ú. 

Tlumačov na Moravě 

14) Policie ČR, Obvodní oddělení Otrokovice – zpráva o bezpečnostní situaci v územním 

obvodě obce Tlumačov v roce 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  Z1/10/04/20 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 29. 4. 2020.  

 

 

1. Schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu 

 

  Jednání zahájil v 17:00 hodin a dále řídil starosta obce Petr Horka. 
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  Zapisovatelkou byla pověřena pí Dana Kouřilová. 

 Ověřovateli zápisu byli určeni p. Stanislav Jeřábek a p. David Hrubý 

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 29. 4. 2020 p. Stanislava Jeřábka a p. Davida Hrubého. 

 

  Hlasování: pro – 10 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (p. Jeřábek, p. Hrubý) 

 

  Usnesení Z2/10/04/20 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 29. 4. 2020 p. Stanislava Jeřábka a p. Davida Hrubého. 

 

 

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

  Podle sdělení ověřovatele zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce Ing. Jonáška (Ing. Talaš je 

z dnešního jednání omluven) 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 12. 2. 2020 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/10/04/20 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 12. 2. 2020 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 12. 2. 2020 do 29. 4. 2020 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 12. 2. 2020 do 

29. 4. 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 12. 2. 

2020 do 29. 4. 2020. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z4/10/04/20 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 12. 2. 

2020 do 29. 4. 2020. 
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4. Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2020/PAM/009 – Dům dětí a 

mládeže Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště 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 organizaci Dům dětí a mládeže Otrokovice, odloučené 

pracoviště Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve výši 75.000 Kč na základě jejich Žádosti 

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

rozšíření pro činnost Vlakový modelář ve výši 8.000 Kč, na 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 ve výši 7.000 Kč, na 

pořízení medailí, drobných dárků pro vítěze výtvarné soutěže, dárečky pro účastníky výtvarné 

soutěže, odměny pro vystupující na slavnostní vyhodnocení soutěže ve výši 3.000 Kč, k částečnému 

pokrytí mzdových nákladů externích pracovníků v „Čajovně“ ve výši 20.000 Kč, na pořízení pohárů 

a medailí pro vítěze a úhradu nájemného Sportovní haly soutěže „O pohár starosty obce Tlumačov“ 

ve výši 20.000 Kč a na částečnou úhradu autobusů na základní kola soutěže „Aerobik Tour“ ve výši 

17.000 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 2020/PAM/009 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 75.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

organizací Dům dětí a mládeže Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov. 

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

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/10/04/20 

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

pracoviště Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve výši 75.000 Kč na základě jejich Žádosti 

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

rozšíření pro činnost Vlakový modelář ve výši 8.000 Kč, na 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 ve výši 7.000 Kč, na 

pořízení medailí, drobných dárků pro vítěze výtvarné soutěže, dárečky pro účastníky výtvarné 

soutěže, odměny pro vystupující na slavnostní vyhodnocení soutěže ve výši 3.000 Kč, k částečnému 

pokrytí mzdových nákladů externích pracovníků v „Čajovně“ ve výši 20.000 Kč, na pořízení pohárů 

a medailí pro vítěze a úhradu nájemného Sportovní haly soutěže „O pohár starosty obce Tlumačov“ 

ve výši 20.000 Kč a na částečnou úhradu autobusů na základní kola soutěže „Aerobik Tour“ ve výši 

17.000 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 2020/PAM/009 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 75.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

organizací Dům dětí a mládeže Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov. 

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

 

 

5. Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2020/PAM/010 – S.K. 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 spolku S.K. Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve výši 

128.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to na zabezpečení 
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fungování družstva mladší přípravka na dopravu k zápasům, cestovní příkazy, materiál na 

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

pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové soustředění, energie ve výši 25.000 Kč, na zabezpečení 

fungování družstva starší přípravka na dopravu k zápasům, cestovní příkazy, materiál na zabezpečení 

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

startovné na turnaje, fotbalové soustředění, energie ve výši 25.000 Kč, na zabezpečení fungování 

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

(branky, sítě, balony, dresy, rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na 

turnaje, fotbalové soustředění, energie ve výši 26.000 Kč, na činnost a zabezpečení fungování 

družstva dorostu na dopravu k zápasům, cestovní příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, 

sítě, balony, dresy, rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, 

fotbalové soustředění, energie ve výši 50.000 Kč a na pořízení sladké odměny 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. 2020/PAM/010 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 128.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

S.K. Tlumačov. 

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

 

   Hlasování: pro – 11 

     proti – 1 (Ing. Ševela) 

     zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z6/10/04/20 

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

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

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

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

pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové soustředění, energie ve výši 25.000 Kč, na zabezpečení 

fungování družstva starší přípravka na dopravu k zápasům, cestovní příkazy, materiál na zabezpečení 

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

startovné na turnaje, fotbalové soustředění, energie ve výši 25.000 Kč, na zabezpečení fungování 

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

(branky, sítě, balony, dresy, rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na 

turnaje, fotbalové soustředění, energie ve výši 26.000 Kč, na činnost a zabezpečení fungování 

družstva dorostu na dopravu k zápasům, cestovní příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, 

sítě, balony, dresy, rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, 

fotbalové soustředění, energie ve výši 50.000 Kč a na pořízení sladké odměny 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. 2020/PAM/010 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 128.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

S.K. Tlumačov. 

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

 

 

6. Doplnění obsahu změny č. 2 Územního plánu Tlumačov – *nezveřejňovaný text* 
 

 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 17:30 hodin dostavil člen zastupitelstva Ing. Štefan Hrtús. 

 

  Důvod a záměr žádosti o doplnění obsahu změny č. 2 ÚP Tlumačov vysvětlil v zastoupení žadatele pana 

Matěji pan Veselský. 
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  Na základě podaných informací a diskuzních příspěvků bylo navrženo stažení tohoto bodu z programu 

s tím, že bude předložen k projednání na příštím zasedání zastupitelstva obce.  

  

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (Ing. Ševela) 

 

 Tento bod byl stažen z programu.  

 

 

7. Zpráva o uplatňování ÚP Tlumačov za období 2017–2019 
 

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

vedoucí odd. výstavby a majetku p. Michal Veselský. 

 

  Ing. Ševela vyslovil nesouhlas s předloženou zprávou, jelikož obsahuje nepravdivé údaje. 

 

  Bylo navrženo stažení tohoto bodu z programu s tím, že zastupitelé zašlou do 10. 5. 2020 starostovi obce 

připomínky k předložené Zprávě o uplatňování ÚP Tlumačov za období 2017–2019. Tyto budou 

následně projednány s Mgr Liberovou (MěÚ Otrokovice) a Zpráva bude předložena na příštím zasedání 

ZO. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (Ing. Hrtús) 

 

 Tento bod byl stažen z programu. 

 

 

8. Darovací smlouva na převod pozemků v k. ú. Tlumačov na Moravě pod objekty 

realizovanými v rámci stavby R55 

 

 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 revokuje usnesení č. Z11/24/06/18 ze dne 27. 6. 2018 v plném 

rozsahu. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou darovací smlouvu na převod pozemků pod 

stavebními objekty, které byly realizovány v rámci stavby rychlostní komunikace „R55, stavba 5503 

Skalka - Hulín“ v k. ú. Tlumačov na Moravě, s organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní 

příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy.  

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z7/10/04/20 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov revokuje usnesení č. Z11/24/06/18 ze dne 27. 6. 2018 v plném 

rozsahu. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou darovací smlouvu na převod pozemků pod 

stavebními objekty, které byly realizovány v rámci stavby rychlostní komunikace „R55, stavba 5503 

Skalka - Hulín“ v k. ú. Tlumačov na Moravě, s organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní 

příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy.  
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9. Zlín Net, a.s. Zlín – smlouva o zřízení budoucí služebnosti na pozemcích p. č. 2541, 

2539/1, 2539/2, 2536, 2529, 2445, 779/30, 2485, 2484/1, 2462/1, 2462/2, 829/8, 2446/2, 

2486/1, 2486/2, 2487, 831/27, 2528, 2540, 846/2, 847/2, 2530/1, 778/2, 779/31, 779/23, 

779/9, 2436/2, 2436/3, 829/23, 829/18, 831/26 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. 

 

  Ing. Ševela vznesl dotaz, proč nebylo vyhlášeno výběrové řízení k předmětnému záměru. 

  Starosta sdělil, že společnost Zlín Net a.s. projevila zájem o zřízení této veřejné komunikační sítě pro 

zkvalitnění služeb našim občanům.  

 K věci se vyjádřil také zástupce společnosti Zlín Net a.s. Ing. Kojecký. 

 

  Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na zřízení 

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě stavby – „Optická síť 

FTTx Tlumačov, I. etapa“ spočívající v umístění HDPE trubek 40mm a optických silnostěnných 

trubiček PE 14/10mm na pozemcích p. č. 2541, 2539/1, 2539/2, 2536, 2529, 2445, 779/30, 2485, 

2484/1, 2462/1, 2462/2, 829/8, 2446/2, 2486/1, 2486/2, 2487, 831/27, 2528, 2540, 846/2, 847/2, 

2530/1, 778/2, 779/31, 779/23, 779/9, 2436/2, 2436/3, 829/23, 829/18, 831/26 v k. ú. Tlumačov na 

Moravě se společností Zlín Net, a.s, se sídlem Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín. 

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

o zřízení služebnosti.  

 

  Protinávrh (Ing. Jonášek): 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na zřízení 

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě stavby – „Optická síť 

FTTx Tlumačov, I. etapa“ spočívající v umístění HDPE trubek 40mm a optických silnostěnných 

trubiček PE 14/10mm na pozemcích p. č. 2541, 2539/1, 2539/2, 2536, 2529, 2445, 779/30, 2485, 

2484/1, 2462/1, 2462/2, 829/8, 2446/2, 2486/1, 2486/2, 2487, 831/27, 2528, 2540, 846/2, 847/2, 

2530/1, 778/2, 779/31, 779/23, 779/9, 2436/2, 2436/3, 829/23, 829/18, 831/26 v k. ú. Tlumačov na 

Moravě se společností Zlín Net, a.s, se sídlem Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín s tím, že bude 

doplněna v čl. VII, odst. 7 takto: „Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran a pozbývá účinnosti uplynutím 10 let od podpisu smlouvy.“ 

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

o zřízení služebnosti včetně uvedeného doplnění. 

 

 Hlasování o protihávrhu: pro – 1 (Ing. Jonášek) 

     proti – 0 

     zdržel se – 12 

 

  Hlasování o původním návrhu:  pro – 11 

      proti – 1 (Ing. Ševela) 

      zdržel se – 1 (Ing. Jonášek) 

 

 Usnesení Z8/10/04/20 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na zřízení 

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě stavby – „Optická síť 

FTTx Tlumačov, I. etapa“ spočívající v umístění HDPE trubek 40mm a optických silnostěnných 

trubiček PE 14/10mm na pozemcích p. č. 2541, 2539/1, 2539/2, 2536, 2529, 2445, 779/30, 2485, 

2484/1, 2462/1, 2462/2, 829/8, 2446/2, 2486/1, 2486/2, 2487, 831/27, 2528, 2540, 846/2, 847/2, 

2530/1, 778/2, 779/31, 779/23, 779/9, 2436/2, 2436/3, 829/23, 829/18, 831/26 v k. ú. Tlumačov na 

Moravě se společností Zlín Net, a.s, se sídlem Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín. 



 

 

 

 

Zápis č. 10 ze zasedání ZO dne 29. 4. 2020 Strana 7  

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

o zřízení služebnosti.  

 

 

10.  E.ON Distribuce a. s. – smlouva o zřízení BVB na pozemcích p. č. 290, 320/1 a 

2443/1 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 uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, Obec, přel. NN 

0,4 kV“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN na pozemcích p. č. 290, 320/1 a 

2443/1 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 obce k podpisu smlouvy o BVB.  

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z9/10/04/20 

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

břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, Obec, přel. NN 

0,4 kV“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN na pozemcích p. č. 290, 320/1 a 

2443/1 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 obce k podpisu smlouvy o BVB.  

 

 

11.  CETIN a.s. Praha – smlouva o zřízení 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 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 CETIN a.s, se 

sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti.  

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z10/10/04/20 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu 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 CETIN a.s, se 

sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti.  
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12.  Zápůjčky ze sociálního fondu obce 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 poskytnutí bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu obce 

Tlumačov *nezveřejňovaný text*, ve výši 20.000 Kč, schválené správní radou sociálního fondu obce 

Tlumačov dne 20. 6. 2019. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje poskytnutí bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu obce 

Tlumačov *nezveřejňovaný text*, ve výši 20.000 Kč schválené Správní radou sociálního fondu obce 

Tlumačov dne 15. 8. 2019. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje poskytnutí bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu obce 

Tlumačov *nezveřejňovaný text*, ve výši 20.000 Kč schválené Správní radou sociálního fondu obce 

Tlumačov dne 19. 9. 2019. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z11/10/04/20 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje poskytnutí bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu obce 

Tlumačov *nezveřejňovaný text*, ve výši 20.000 Kč, schválené správní radou sociálního fondu obce 

Tlumačov dne 20. 6. 2019. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje poskytnutí bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu obce 

Tlumačov *nezveřejňovaný text*, ve výši 20.000 Kč schválené Správní radou sociálního fondu obce 

Tlumačov dne 15. 8. 2019. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje poskytnutí bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu obce 

Tlumačov *nezveřejňovaný text*, ve výši 20.000 Kč schválené Správní radou sociálního fondu obce 

Tlumačov dne 19. 9. 2019. 

 

 

13.  E.ON Distribuce a.s. – smlouva o zřízení BVB na pozemku p. č. 2609 v k. ú. 

Tlumačov na Moravě 

 

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

vedoucí odd. výstavby a majetku p. Michal Veselský. 

 

  Návrh usnesení:  

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

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

NN“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN na pozemku p. č. 2609 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 – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (p. Vlček) 

 

 Usnesení Z12/10/04/20 

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

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

NN“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN na pozemku p. č. 2609 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.  
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14.  Policie ČR, Obvodní oddělení Otrokovice – zpráva o bezpečnostní situaci 

v územním obvodě obce Tlumačov v roce 2019 

 

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

vedoucí OO PČR Otrokovice npor. Ing. Jaroslav Zlámala. 
 

  Návrh usnesení: 

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

Tlumačov v roce 2019 zpracovanou Obvodním oddělením Policie ČR Otrokovice. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z13/10/04/20 

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

Tlumačov v roce 2019 zpracovanou Obvodním oddělením Policie ČR Otrokovice. 

 

 

 

Různé, diskuse, závěr 

 

Ing. Ševela 

 Žádá o prověření, zda záměr charakteru zřízení služebnosti nemusí být předem zveřejněn na úřední 

desce (prověří obecní úřad a v příštím zasedání ZO bude podána informace). 

 Doporučuje zvážit zřízení kamerového systému pro monitorování sběrných hnízd v obci z důvodu 

velkého nepořádku kolem sběrných kontejnerů. 

o   Starosta sdělil, že sběrná hnízda jsou průběžně uklízena, ale velký problém je v pohodlnosti a 

neukázněnosti občanů, kteří mají možnost vyvážet odpad do sběrného dvora, ale této možnosti 

nevyužívají.  

 

p. Hrubý 

 Nesouhlasí se zřizováním kamerového systému, doporučuje rozšířit sběrná hnízda. 

 

Ing. Jonášek 

 Žádá o zaslání zadání pro vytvoření dokumentace pro vybudování učeben v ZŠ. 

 Žádá o zaslání výročních zpráv komisí za rok 2019. 

 

 

Jednání skončilo v 19:05 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

Datum: 30. 4. 2020 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

 

Stanislav Jeřábek David Hrubý 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 29. 4. 2020 
 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 29. 4. 2020 přijalo tato usnesení: 

 

 

 Usnesení  Z1/10/04/20 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 29. 4. 2020.  

 

  Usnesení Z2/10/04/20 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 29. 4. 2020 p. Stanislava Jeřábka a p. Davida Hrubého. 

 

 Usnesení Z3/10/04/20 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 12. 2. 2020 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/10/04/20 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 12. 2. 

2020 do 29. 4. 2020. 

 

 Usnesení Z5/10/04/20 

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

pracoviště Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve výši 75.000 Kč na základě jejich Žádosti 

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

rozšíření pro činnost Vlakový modelář ve výši 8.000 Kč, na 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 ve výši 7.000 Kč, na 

pořízení medailí, drobných dárků pro vítěze výtvarné soutěže, dárečky pro účastníky výtvarné 

soutěže, odměny pro vystupující na slavnostní vyhodnocení soutěže ve výši 3.000 Kč, k částečnému 

pokrytí mzdových nákladů externích pracovníků v „Čajovně“ ve výši 20.000 Kč, na pořízení pohárů 

a medailí pro vítěze a úhradu nájemného Sportovní haly soutěže „O pohár starosty obce Tlumačov“ 

ve výši 20.000 Kč a na částečnou úhradu autobusů na základní kola soutěže „Aerobik Tour“ ve výši 

17.000 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 2020/PAM/009 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 75.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

organizací Dům dětí a mládeže Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov. 

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

 

 Usnesení Z6/10/04/20 

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

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

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

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

pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové soustředění, energie ve výši 25.000 Kč, na zabezpečení 

fungování družstva starší přípravka na dopravu k zápasům, cestovní příkazy, materiál na zabezpečení 

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

startovné na turnaje, fotbalové soustředění, energie ve výši 25.000 Kč, na zabezpečení fungování 

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

(branky, sítě, balony, dresy, rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na 

turnaje, fotbalové soustředění, energie ve výši 26.000 Kč, na činnost a zabezpečení fungování 

družstva dorostu na dopravu k zápasům, cestovní příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, 
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sítě, balony, dresy, rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, 

fotbalové soustředění, energie ve výši 50.000 Kč a na pořízení sladké odměny 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. 2020/PAM/010 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 128.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

S.K. Tlumačov. 

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

 

 Usnesení Z7/10/04/20 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov revokuje usnesení č. Z11/24/06/18 ze dne 27. 6. 2018 v plném 

rozsahu. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou darovací smlouvu na převod pozemků pod 

stavebními objekty, které byly realizovány v rámci stavby rychlostní komunikace „R55, stavba 5503 

Skalka - Hulín“ v k. ú. Tlumačov na Moravě, s organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní 

příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy.  

 

 Usnesení Z8/10/04/20 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na zřízení 

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě stavby – „Optická síť 

FTTx Tlumačov, I. etapa“ spočívající v umístění HDPE trubek 40mm a optických silnostěnných 

trubiček PE 14/10mm na pozemcích p. č. 2541, 2539/1, 2539/2, 2536, 2529, 2445, 779/30, 2485, 

2484/1, 2462/1, 2462/2, 829/8, 2446/2, 2486/1, 2486/2, 2487, 831/27, 2528, 2540, 846/2, 847/2, 

2530/1, 778/2, 779/31, 779/23, 779/9, 2436/2, 2436/3, 829/23, 829/18, 831/26 v k. ú. Tlumačov na 

Moravě se společností Zlín Net, a.s, se sídlem Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín. 

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

o zřízení služebnosti.  

 

 Usnesení Z9/10/04/20 

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

břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, Obec, přel. NN 

0,4 kV“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN na pozemcích p. č. 290, 320/1 a 

2443/1 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 obce k podpisu smlouvy o BVB.  

 

 Usnesení Z10/10/04/20 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu 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 CETIN a.s, se 

sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti.  

 

 Usnesení Z11/10/04/20 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje poskytnutí bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu obce 

Tlumačov *nezveřejňovaný text*, ve výši 20.000 Kč, schválené správní radou sociálního fondu obce 

Tlumačov dne 20. 6. 2019. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje poskytnutí bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu obce 

Tlumačov *nezveřejňovaný text*, ve výši 20.000 Kč schválené Správní radou sociálního fondu obce 

Tlumačov dne 15. 8. 2019. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje poskytnutí bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu obce 

Tlumačov *nezveřejňovaný text*, ve výši 20.000 Kč schválené Správní radou sociálního fondu obce 

Tlumačov dne 19. 9. 2019. 
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 Usnesení Z12/10/04/20 

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

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

NN“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN na pozemku p. č. 2609 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 Z13/10/04/20 

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

Tlumačov v roce 2019 zpracovanou Obvodním oddělením Policie ČR Otrokovice. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce:  

 

Stanislav Jeřábek David Hrubý 


