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Z á p i s   č. 11  ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 24. 6. 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 29. 4. 2020 do 24. 6. 2020 

4) Účetní závěrka obce za rok 2019 

5) Závěrečný účet obce za rok 2019 

6) Navláčil invest s.r.o. Zlín – smlouva o budoucí služebnosti na inženýrské sítě 

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

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

9) Revize Statutu sociálního fondu obce Tlumačov 

10) Zápůjčky ze sociálního fondu obce Tlumačov 

11) Souhlas se zařazením obce Tlumačov do územní působnosti MAS Jižní Haná na 

období 2021-2027 

12) Termíny řádných zasedání orgánů obce na 2. pololetí 2020 

 

 

Různé, diskuse, závěr 
 

 

Ověření usnášeníschopnosti: 

V době zahájení zasedání zastupitelstva obce v 17:00 hodin je na dnešním zasedání přítomno 13 členů ZO, 

což je nadpoloviční účast členů zastupitelstva obce. 

Starosta obce konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné. 

 

Hlasování o programu: pro – 13 

    proti – 0 

    zdržel se – 0 

 

Usnesení  Z1/11/06/20 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 24. 6. 2020.  

 

 

1. Schválení zapisovatelky a 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 pí Blanka Konečná a Mgr. Aleš Kouřil 

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Lenku Dědkovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2020 pí Blanku Konečnou a Mgr. Aleše Kouřila. 

 

  Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (pí Konečná, Mgr. Kouřil) 
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Usnesení Z2/11/06/20 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Lenku Dědkovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2020 pí Blanku Konečnou a Mgr. Aleše Kouřila. 

 

 

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

  Podle sdělení ověřovatele zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce p. Stanislava Jeřábka (p. David 

Hrubý 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 29. 4. 2020 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/11/06/20 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 4. 2020 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 29. 4. 2020 do 24. 6. 2020 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 29. 4. 2020 do 

24. 6. 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 29. 4. 

2020 do 24. 6. 2020. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z4/11/06/20 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 29. 4. 

2020 do 24. 6. 2020. 

 

 

4. Účetní závěrka za rok 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 účetní závěrku obce Tlumačov sestavenou k 31. 12. 2019. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 
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 Usnesení Z5/11/06/20 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje účetní závěrku obce Tlumačov sestavenou k 31. 12. 2019. 

 

 

5. Závěrečný účet za rok 2019 
 

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

vedoucí oddělení ekonomického pí Lenka Dědková. 

 

 V návaznosti na projednávaný bod vyslovil Ing. Jonášek požadavek, aby na příštím jednání byla 

předložena rozpočtová změna, která by skutečnosti ze závěrečného účtu obce za rok 2019 uvedla do 

souladu položku 1511 (daň z nemovitostí) v rozpočtu obce na rok 2020 na částku 2,8 mil Kč (snížení 

o 600 tis. Kč) 

 

Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Tlumačov za rok 2019 včetně Zprávy auditora 

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 a v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 zákona 

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

Tlumačov, a to bez výhrad. 

 

 

  Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z6/11/06/20 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Tlumačov za rok 2019 včetně Zprávy auditora 

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 a v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 zákona 

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

Tlumačov, a to bez výhrad. 

 

 

6. Navláčil invest s.r.o. Zlín – smlouva o budoucí služebnosti na inženýrské sítě 
 

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

vedoucí odd. výstavby a majetku p. Michal Veselský. 

 

  Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrských sítí na zřízení a provozování plynovodní přípojky, přípojky slaboproudu, vodovodního 

řadu a kanalizačního řadu na pozemcích p. č. 1449/1 a 2611 v k. ú. Tlumačov na Moravě se 

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

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

služebnosti inženýrských sítí.  

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 1 (Ing. Ševela) 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z7/11/06/20 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrských sítí na zřízení a provozování plynovodní přípojky, přípojky slaboproudu, vodovodního 

řadu a kanalizačního řadu na pozemcích p. č. 1449/1 a 2611 v k. ú. Tlumačov na Moravě se 

společností Navláčil invest, s.r.o., se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín. 
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 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti inženýrských sítí.  

 

 

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. 

 

V průběhu projednávání tohoto bodu se v 17:30 hodin dostavil člen zastupitelstva Ing. Libor Hubík. 

 

V závěru diskuse k tomuto bodu vystoupil p Radovan Faltus a upřesnil záměr budoucí zastavěnosti na 

pozemku p. č. 3535 v lokalitě Skály. 

 

 Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon): 

 projednalo a schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Tlumačov v uplynulém období 2017 - 

2019,  

 rozhodlo, že změna č. 2 Územního plánu Tlumačov bude doplněna o pokyny pro zpracování návrhu 

změny územního plánu obsažené ve Zprávě o uplatňování Územního plánu Tlumačov v uplynulém 

období 2017 – 2019, a bude pořizována zkráceným postupem, 

 schvaluje podání žádosti o pořízení změny č. 2 Územního plánu Tlumačov Městskému úřadu 

Otrokovice. 

 

Protinávrh (Ing. Jaroslav Ševela): 

Zastupitelstvo obce Tlumačov odmítá Zprávu o uplatňování Územního plánu obce Tlumačov 

v uplynulém období 2017-2019 z důvodů nepotřebnosti a nepřesných údajů ve Zprávě uvedených, které 

mohou negativně ovlivnit udržitelný rozvoj území obce v budoucím období. 

Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá starostovi: 

1) Bezodkladně zahájit a zabezpečit proces pořízení změny č. 2 Územního plánu obce Tlumačov 

zkráceným postupem podle § 55a a násl. stavebního zákona mimo jiné v souladu s Usnesení 

Z8/07/10/19 - Z10/07/10/19, ze dne 30. 10. 2019, v termínu do 31. 12. 2021, 

2) Pro zdárné pořízení změny č. 2 Územního plánu v termínu do 31. 12. 2020 zajistit prokázání souladu 

s ustanovením § 55 odst. 4 stavebního zákona“ – s cílem prokázání potřeby vymezení nových ploch - 

zejména nová potřeba ploch pro výrobu a skladování a také nová potřeba ploch pro bydlení, 

3) Pro vyloučení či potvrzení, zda na území obce, respektive v zastavěné či zastavitelné části obce 

Tlumačov, dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních 

limitů pro ochranu lidského zdraví zajistit provedení měření hluku, prachových částic a možných 

negativních dopadů z katodické ochrany – v termínu do 31. 3. 2021, 

4) Předložit zastupitelstvu obce v termínu do 31. 12. 2020 k rozhodnutí návrh ploch: 

- pro sociální a dostupné bydlení 

- pro zadržování vody v krajině 

- pro výsadbu zeleně 

se záměrem zahrnout tyto plochy do změny ÚPD. 

 

 Hlasování o protinávrhu: pro – 2 (Ing. Ševela, Ing. Hubík) 

     proti – 0 

     zdržel se – 12 

 

 Hlasování o původním návrhu: pro – 11 

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

      zdržel se – 1 (Karlíková) 
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Usnesení Z8/11/06/20 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon): 

 projednalo a schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Tlumačov v uplynulém období 2017 - 

2019,  

 rozhodlo, že změna č. 2 Územního plánu Tlumačov bude doplněna o pokyny pro zpracování návrhu 

změny územního plánu obsažené ve Zprávě o uplatňování Územního plánu Tlumačov v uplynulém 

období 2017 – 2019, a bude pořizována zkráceným postupem, 

 schvaluje podání žádosti o pořízení změny č. 2 Územního plánu Tlumačov Městskému úřadu 

Otrokovice. 

 

 

8.  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. 

 

 K tomuto bodu vystoupil p. Veselský, který zastupuje p. Radovana Matěju a znovu vysvětlil záměr 

výstavby. 

 

 Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov  

a) neschvaluje doplnění obsahu změny č. 2 Územního plánu Tlumačov dle přílohy a žádosti pana 

Radovana Matěji k tomuto usnesení a její pořízení zkráceným postupem podle § 55a a násl. 

stavebního zákona, 

b) ukládá starostovi obce informovat navrhovatele změny o rozhodnutí Zastupitelstva obce Tlumačov 

dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

Protinávrh (Ing. Jaroslav Ševela): 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje doplnění obsahu změny č. 2 Územního plánu Tlumačov dle 

přílohy a žádosti pana Radovana Matěji k tomuto usnesení a její pořízení zkráceným postupem podle § 

55a a násl. stavebního zákona s tím, že v souladu s § 43 odst. 3 stavebního zákona, v platném znění, 

v této vymezené části obce bude územní plán obsahovat prvky regulačního plánu. 

Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá starostovi: 

1) informovat navrhovatele o výše uvedeném rozhodnutí Zastupitelstva obce Tlumačov v předmětné 

záležitosti, 

2) zabezpečit proces pořízení změny ve výše uvedeném rozsahu tohoto usnesení v termínu do 31. 12. 

2021. 

 

 

 Hlasování o protinávrhu: pro – 2 (Ing. Ševela, Ing. Hubík) 

     proti – 0 

     zdržel se – 12 

 

 Hlasování o původním návrhu: pro – 10 

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

      zdržel se – 2 (Ing. Jonášek, Karlíková) 

 

 

 Usnesení Z9/11/06/20 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov  

a) neschvaluje doplnění obsahu změny č. 2 Územního plánu Tlumačov dle přílohy a žádosti pana 

Radovana Matěji k tomuto usnesení a její pořízení zkráceným postupem podle § 55a a násl. 

stavebního zákona, 



 

 

 

 

Zápis č. 11 ze zasedání ZO dne 24. 6. 2020 Strana 6  

b) ukládá starostovi obce informovat navrhovatele změny o rozhodnutí Zastupitelstva obce Tlumačov 

dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

9.  Revize Statutu sociálního fondu obce Tlumačov 

 

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

tajemník OÚ Ing. Jan Rýdel. 

 

 V průběhu tohoto bodu odešel v 18:20 hod ze zasedání člen zastupitelstva Ing. Jaroslav Ševela a 

nehlasoval. 

 

  Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje revizi Statutu sociálního fondu obce Tlumačov s účinností od 

24. 6. 2020. 

 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z10/11/06/20 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje revizi Statutu sociálního fondu obce Tlumačov s účinností od 

24. 6. 2020. 

 

 

10. 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 28. 5. 2020. 

 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 28. 5. 2020. 

 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 28. 5. 2020. 

 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 28. 5. 2020. 

 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 28. 5. 2020. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z11/11/06/20 

 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 28. 5. 2020. 
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 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 28. 5. 2020. 

 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 28. 5. 2020. 

 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 28. 5. 2020. 

 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 28. 5. 2020. 

 

 

11. Zařazení obce Tlumačov do územní působnosti MAS Jižní Haná  na  období  

2021 – 2027 

 

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

tajemník OÚ Ing. Jan Rýdel. 

 

  Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zařazení území obce Tlumačov do územní působnosti MAS 

Jižní Haná na období 2021-2027. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z12/11/06/20 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zařazení území obce Tlumačov do územní působnosti MAS 

Jižní Haná na období 2021-2027. 

 

 

12.  Termíny zasedání orgánů obce ve II. pololetí 2020 

 

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

 

 V průběhu tohoto bodu se vrátil v 18:30 hod na zasedání člen zastupitelstva Ing. Jaroslav Ševela. 

 

  Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce na 2. pololetí 2020. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z13/11/06/20 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce na 2. pololetí 2020. 

 

 

Různé, diskuse, závěr 

 
Ing. Ševela 

 se dotazuje jaký je aktuální stav ve věci přípravy realizace protipovodňových hrází PPO Tlumačov 
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Na uvedený dotaz starosta odpověděl, že konkrétní informace dostanou zastupitelé prostřednictvím 

elektronické pošty. 

 

 požaduje zajištění zprůtočnění koryta Hajské příkopy (např. odtěžením naplavenin ve výšce cca 30 

cm a náletových dřevin) zejména od „splávku“ po propustek pod železničním koridorem – z důvodů 

předcházení, respektive eliminace rizika, vzniku škod vybřežením Hajské příkopy v době 

přívalových dešťů. 

 

Starosta odpověděl v tom smyslu, že osloví majitele a správce vodního toku Povodí Morava s.p. Brno 

s požadavkem o nápravu stavu – vyčištění koryta toku Hajské příkopy.  

 

Ing. Jonášek 

 se dotazuje, kdy dojde k úpravě značení parkoviště u BD č. p. 862 a 630 

 

Starosta odpověděl, že svislé dopravní značení bude odstraněno. 

 

 k projektu „vybudování učeben ZŠ“ požaduje, aby tento bod byl projednán na ZO. Pro potřeby 

vytvoření učeben ŠD dává pro vedení obce návrh, aby se zabývalo myšlenkou realizace ŠD ve staré 

budově ZŠ ve školním bytě, nebo umístěním do zrekonstruované budovy č. p. 65 na nám. 

Komenského. 

 K požadavku na zaslání výročních zpráv komisí za rok 2019 a k odpovědi pana starosty, která byla 

citována, vyslovil domněnku, že nejen RO, ale i ostatní členové ZO a občané mají právo vědět, co 

komise dělají a co řeší. 

 

 

 

Jednání skončilo v 18:47 hodin. 

Zapsala: Lenka Dědková 

Datum: 25. 6. 2020 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanka Konečná Mgr. Aleš Kouřil 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 24. 6. 2020 
 

 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 24. 6. 2020 přijalo tato usnesení: 

 

 

 

 Usnesení  Z1/11/06/20 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 24. 6. 2020.  

 

 Usnesení Z2/11/06/20 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Lenku Dědkovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2020 pí Blanku Konečnou a Mgr. Aleše Kouřila. 

 

 Usnesení Z3/11/06/20 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 4. 2020 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/11/06/20 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 29. 4. 

2020 do 24. 6. 2020. 

 

 Usnesení Z5/11/06/20 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje účetní závěrku obce Tlumačov sestavenou k 31. 12. 2019. 

 

 Usnesení Z6/11/06/20 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Tlumačov za rok 2019 včetně Zprávy auditora 

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 a v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 zákona 

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

Tlumačov, a to bez výhrad. 

 

 Usnesení Z7/11/06/20 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrských sítí na zřízení a provozování plynovodní přípojky, přípojky slaboproudu, vodovodního 

řadu a kanalizačního řadu na pozemcích p. č. 1449/1 a 2611 v k. ú. Tlumačov na Moravě se 

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

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

služebnosti inženýrských sítí.  

 

 Usnesení Z8/11/06/20 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon): 

 projednalo a schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Tlumačov v uplynulém období 2017 - 

2019,  

 rozhodlo, že změna č. 2 Územního plánu Tlumačov bude doplněna o pokyny pro zpracování návrhu 

změny územního plánu obsažené ve Zprávě o uplatňování Územního plánu Tlumačov v uplynulém 

období 2017 – 2019, a bude pořizována zkráceným postupem, 

 schvaluje podání žádosti o pořízení změny č. 2 Územního plánu Tlumačov Městskému úřadu 

Otrokovice. 
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 Usnesení Z9/11/06/20 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov  

a) neschvaluje doplnění obsahu změny č. 2 Územního plánu Tlumačov dle přílohy a žádosti pana 

Radovana Matěji k tomuto usnesení a její pořízení zkráceným postupem podle § 55a a násl. 

stavebního zákona, 

b) ukládá starostovi obce informovat navrhovatele změny o rozhodnutí Zastupitelstva obce Tlumačov 

dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 Usnesení Z10/11/06/20 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje revizi Statutu sociálního fondu obce Tlumačov s účinností od 

24. 6. 2020. 

 

 Usnesení Z11/11/06/20 

 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 28. 5. 2020. 

 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 28. 5. 2020. 

 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 28. 5. 2020. 

 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 28. 5. 2020. 

 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 28. 5. 2020. 

 

 Usnesení Z12/11/06/20 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zařazení území obce Tlumačov do územní působnosti MAS 

Jižní Haná na období 2021-2027. 

 

 Usnesení Z13/11/06/20 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce na 2. pololetí 2020. 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

 

Blanka Konečná Mgr. Aleš Kouřil 


