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Z á p i s   č. 12  ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 2. 9. 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 24. 6. 2020 do 2. 9. 2020 

4) Zvýšení počtu učeben ZŠ Tlumačov – schválení zadání PD 

5) Rekonstrukce ulice Sokolské, Tlumačov – žádost MMR, OPŽP 

6) Rekonstrukce chodníků podél silnice III. třídy v obci Tlumačov – ul. Mánesova – 

žádost SFDI 

7) Návrh na udělení Ceny obce Tlumačov – J. Vybíral 

8) GasNet, s.r.o. Ústí n.L. – VB – přípojka k RD čp.456 

 

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  Z1/12/09/20 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 2. 9. 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. 

 Ověřovatelkami zápisu byly určeny pí Hana Janoštíková a Mgr. Lenka Odložilíková. 

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Lenku Dědkovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 2. 9. 2020 pí Hanu Janoštíkovou a Mgr. Lenku Odložilíkovou. 

 

  Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

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

 

  Usnesení Z2/12/09/20 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Lenku Dědkovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 2. 9. 2020 pí Hanu Janoštíkovou a Mgr. Lenku Odložilíkovou. 
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2. Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO, kontrola plnění usnesení 
  

  Podle sdělení ověřovatelky zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce pí Konečné (Mgr. Aleš Kouřil 

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 24. 6. 2020 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/12/09/20 

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

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. 6. 2020 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 24. 6. 2020 do 2. 9. 2020 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 24. 6. 2020 do 

2. 9. 2020 – viz příloha. 

 Usnesení rady obce jsou zveřejňována na webových stránkách obce. 

 

Ing. Jaroslav Ševela předložil písemně dotazy k uvedeným usnesení rady obce  

 

1) k usnesení rady obce R2/M11/07/20  

- co je předmětem dodatku č.1 k SOD se společností Porr?  

Předmětem dodatku jsou VCP, které byly nad rámec položkového rozpočtu smluvního vztahu související 

s odvodem dešťových vod. Technické řešení konzultováno a odsouhlaseno na KD (zhotovitel, objednatel, 

TDI, projektant). Jednalo se o: a) zřízení dešťové vpusti ve sjezdu na náměstí Komenského s kanalizačním 

napojením do kanalizačního řádu a b) vybudování zasakovacího drenážního žebra se zaústěním do 

kanalizační šachty dešťové kanalizace podél chodníku od č.p.25 – č.p.30 (mezi konstrukci chodníku a ostatní 

plochou k silnici vzniklo úžlabí). VCP v celkové hodnotě 32.367 Kč bez DPH.  

 

- jaké zásadní důvody jsou podkladem pro schválení dodatku č.1 radou obce?  

Technické důvody viz výše. 

 

- jsou důvody v souladu se zněním smlouvy o dílo? 

Jsou v souladu se zněním smlouvy o dílo. 

 

- je schválení v souladu se zájmy obce a bylo při schvalování ze strany členů rady obce postupováno s péčí 

řádného hospodáře? 

Schválení je v souladu se zájmy obce a rada obce při schvalování postupovala s péčí řádného hospodáře – 

přijato jednomyslně!  

 

2) k usnesení rady obce R2/M10/06/20 a R12/21/07/20 

- která odborně způsobilá osoba se stavebním vzděláním/autorizací ČKAIT a příslušnou praxí v zadávání 

veřejných zakázek byla v komisi pro hodnocení nabídek? 

 R2/M10/06/20 – schválení zhotovitele Rekonstrukce hřbitova – I. etapa: 

Členové komise pro otevírání a hodnocení nabídek: Ing. Horák Michal (člen ČKAIT- stavební 

inženýr), Veselský Michal (stavební technik) a Jeřábek Stanislav (člen ZO-podmínka ze Směrnice 
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zadávání VZMR). Jednání komise byl přítomen starosta obce Petr Horka (stavební technik) s hlasem 

poradním.  

 

R12/21/07/20 – schválení zhotovitele vypracování změny č. 2 ÚP Tlumačov: 

Postupováno dle schválené Směrnice o zadávání VZMR odst. 2.3 VZMR nad 100 do 300tis. Kč bez DPH.  U 

těchto veřejných zakázek malého rozsahu se za případného použití elektronického nástroje (např. e-mail) 

vyzvou nejméně 2 dodavatelé k předložení nabídky. Zadavatel, zpravidla osoba pověřená v rámci struktury 

obecního úřadu, předloží RO písemné nabídky dodavatelů zpracované do přehledné tabulky s uvedením 

základních hodnotících kritérií. RO projedná doručené nabídky dodavatelů a schválí nejvhodnější nabídku – 

dodavatele, popř. další pořadí. Uchazečům bude písemně do 7 dnů od rozhodnutí RO oznámeno, zda byli 

vybráni k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu či nikoliv. Veřejné zakázky malého rozsahu nad 100 000 

Kč do 300 000 Kč bez DPH musí být vždy realizovány na základě písemné smlouvy. 

 

- jaké bylo konkrétní složení komise pro hodnocení jednotlivých nabídek? 

Komise nebyla zřízena. 

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 24. 6. 

2020 do 2. 9. 2020. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (Ing. Ševela) 

 

 Usnesení Z4/12/09/20 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 24. 6. 

2020 do 2. 9. 2020. 

 

 

4. Zvýšení počtu učeben ZŠ Tlumačov – schválení zadání PD 
 

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

vedoucí odd. výstavby a majetku p. Michal Veselský. 

 

 V rámci diskuse projednávaného bodu vystoupil s dalšími informacemi ředitel základní školy Mgr. 

Robert Podlas. 

 

 Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zadání projektové dokumentace na akci "Zvýšení počtu učeben 

v ZŠ Tlumačov" ve formě přístavby 2 tříd z modulárního systému buněk do prostor atria školy. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (Ing. Jonášek) 

 

 Usnesení Z5/12/09/20 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zadání projektové dokumentace na akci "Zvýšení počtu učeben 

v ZŠ Tlumačov" ve formě přístavby 2 tříd z modulárního systému buněk do prostor atria školy. 

 

 

 

5. Rekonstrukce ulice Sokolské, Tlumačov – žádost MMR, OPŽP 
 

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

vedoucí odd. výstavby a majetku p. Michal Veselský. 
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Ing. Jaroslav Ševela písemně předložil dotazy vztahující se k projednávanému bodu: 

 

3) k bodu č.5 - žádost o dotaci na ul. Sokolskou (komunikace a parkoviště) z MMR a OPŽP 

- je prověřeno, že projektová dokumentace, respektive technické řešení uvedené v projektové dokumentaci, 

splňuje stanovené podmínky pro vypracování jednotlivých žádostí, respektive uznatelnost nákladů?  

Projektová dokumentace SO parkoviště byla zpracována s ohledem na podmínky probíhající výzvy OPŽP.  

PD SO komunikace bude prověřena po vyhlášení výzvy MMR ČR.  Následně bude řešeno podání žádosti o 

dotaci. 

 

- bylo provedeno předběžné vyhodnocení a porovnání parametrů projektu a žadatele (obce) dle kritérií 

hodnocení s prognózou bodového hodnocení, respektive s predikcí možné úspěšnosti?  

- u OPŽP – dotace na propustné povrchy nemá bodové hodnocení projektů. Projekty jsou průběžně 

schvalovány na základě formálního vyhodnocení a splnění technických podmínek především ve vztahu na 

splnění součinitelů odtoku. Uznatelnými náklady u dané dotace dle pravidel pro žadatele a příjemce podpory 

jsou pak veškeré stavební náklady spojené s realizací akce. 

- u MMR – dotace na obnovu místních komunikací jsou projekty bodovány na základě využitelnosti 

komunikace, uvedení prvku ekologického přínosu, míry poškození, celková úroveň zpracování PD a žádosti, 

rozpočet projektu, počtu obyvatel. Možnost podání žádosti bude v období od poloviny listopadu do konce 

února 2021.  

 

- jsou známy podmínky jednotlivých dotačních titulů pro předkládání žádostí o dotaci?  

 - u OPŽP jsou podmínky známy, u MMR vycházíme z předpokladu, že podmínky budou shodné 

s podmínkami, které byly pro roky 2015 – 2019 s tím, že podmínky programu na rok 2021 budou zveřejněny 

v listopadu 2020 

 

- kdo bude zpracovávat žádost a případně za jakou cenu? 

- zatím není určeno, bude předmětem výběru  

 

  Návrh usnesení: 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí vyhlášení programů MMR ČR a OPŽP.  

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádostí 

o dotaci na realizaci akce „Rekonstrukce ulice Sokolská, Tlumačov“ z programu MMR ČR Podpora 

obnovy a rozvoje venkova na rok 2021, podprogram DT 117d8210A – Podpora obnovy místních 

komunikací na SO 101 Komunikace a z programu OPŽP, výzvy 144, podporovaná aktivita 

1.3.2 Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu na SO 103 Parkoviště. 

 

Protinávrh (Ing. Jaroslav Ševela): 

Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje přípravu a zpracování žádosti o dotaci na realizaci akce 

„Rekonstrukce ulice Sokolská, Tlumačov“ z programu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova na 

rok 2021, podprogam DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací na SO 101 Komunikace a 

z programu OPŽP, výzvy 144, podporovaná aktivita 1.3.2 Hospodaření se srážkovými vodami 

v intravilánu na SO 103 Parkoviště pro rok 2021 z důvodů: 

• aktuálně nevhodně připraveného technického řešení, respektive projektové dokumentace, která 

neodpovídá podmínkám podpory vyžadovaných poskytovatelem dotace (např. v PD neřešeno 

vsakování či retence dešťových vod), 

• neznalost specifických podmínek pro poskytování dotací z MMR ČR na rok 2021, neboť 

aktuálně nejsou vyhlášeny. 

 

Hlasování o protinávrhu: pro – 3 (Ing. Ševela, Ing. Hubík, Ing. Jonášek) 

    proti – 6 (Horka, Jeřábek, Vlček, Hrubý, Ing. Hrtús, Karlíková) 

    zdržel se – 5 (Mgr. Huráň, Konečná, Odložilíková, Janoštíková, Ing. Talaš) 

 

Hlasování o původním návrhu: pro – 8 (Horka, Mgr. Huráň, Jeřábek, Vlček, Hrubý, Ing. Hrtús,    

Karlíková, Ing. Talaš) 

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

           zdržel se – 4 (Ing. Jonášek, Konečná, Mgr. Odložilíková, Janoštíková) 



 

 

 

 

Zápis č. 12 ze zasedání ZO dne 2. 9. 2020 Strana 5  

 

Usnesení Z6/12/09/20 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí vyhlášení programů MMR ČR a OPŽP.  

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádostí 

o dotaci na realizaci akce „Rekonstrukce ulice Sokolská, Tlumačov“ z programu MMR ČR Podpora 

obnovy a rozvoje venkova na rok 2021, podprogram DT 117d8210A – Podpora obnovy místních 

komunikací na SO 101 Komunikace a z programu OPŽP, výzvy 144, podporovaná aktivita 

1.3.2 Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu na SO 103 Parkoviště. 

 

 

6. Rekonstrukce chodníků podél silnice III. třídy v obci Tlumačov – ul. Mánesova – 

žádost SFDI 
 

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

vedoucí odd. výstavby a majetku p. Michal Veselský. 

 

Ing. Jaroslav Ševela písemně předložil dotazy vztahující se k projednávanému bodu: 

 

 

4) k bodu č.6 - žádost o dotaci na ul. Mánesova (chodníky) z SFDI 

- je prověřeno, že projektová dokumentace, respektive technické řešení uvedené v projektové dokumentaci, 

splňuje stanovené podmínky pro vypracování jednotlivých žádostí, respektive uznatelnost nákladů? 

-  projektant projektoval dle vyhlášky 146/2008 Sb. tak, aby bylo případně možné v souladu s pravidly SFDI 

podat žádost o dotaci 

 

- podala obec, jako potencionální žadatel, žádost s rezervací termínu o konzultaci záměru a ověření 

přípustnosti technického řešení na SFDI ? - viz www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/  

- registrace ke konzultaci probíhala na začátku roku 2020. Vzhledem k naplněnosti konzultačních termínů je 

obec v současné době zařazena do pořadníku a čekáme na uvolnění konzultačního termínu, o kterém nás 

bude SFDI informovat. 

 

- bylo provedeno předběžné vyhodnocení a porovnání parametrů projektu a žadatele (obce) s kriterii 

hodnocení a s prognózou bodového hodnocení, respektive s predikcí možné úspěšnosti? Jako např. 

intenzita vozidel, intenzita chodců, nehodovost, realizace přechodů či míst pro přecházení, vjezdové brány,... 

- dle zjištěných informací víme, že v minulé výzvě stačilo k zisku dotace 40 bodů. Daná komunikace vykazuje 

vyšší intenzitu dopravy, jedná se o silnici III. třídy, šíře chodníku bude 1,5m, délka je nad 100m, budou 

řešena 2 místa pro přecházení. Šance by bylo možné zvýšit ještě vypracováním auditu bezpečnosti dopravy. 

 

- jsou známy podmínky dotačního titulu pro rok 2021 pro předkládání žádostí o dotaci ?  

 - podmínky budou zveřejněny po jednání výboru SFDI  v měsíci září s tím, že příjem žádostí bude probíhat 

do 29.1.2021 

 

- kdo bude zpracovávat žádost a případně za jakou cenu? 

- podání žádosti bude zajišťovat obec vlastními pracovníky. 

 

Návrh usnesení: 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí plánované vyhlášení výzvy SFDI na poskytnutí 

příspěvků na zvýšení bezpečnosti a opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace pro rok 2021. 

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

o dotaci na realizaci akce „Rekonstrukce chodníku podél silnice III. tř. v obci Tlumačov - 

ul. Mánesova“ dle vyhlášené výzvy SFDI na poskytnutí příspěvků na zvýšení bezpečnosti a opatření 

ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2021. 

 

 

 

http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/
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       I.Protinávrh (Ing. Ševela): 

Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje přípravu a zpracování žádosti o finanční příspěvek/dotaci na 

realizaci akce „Rekonstrukce chodníku podél silnice III. tř. v obci Tlumačov – ul. Mánesova“ ze SFDI 

související se zvýšením bezpečnosti a opatřením ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace pro rok 2021 z důvodů: 

• aktuálně nevhodně připraveného technického řešení, respektive projektové dokumentace, které 

neodpovídá obecně zaužívaným podmínkám poskytovatele příspěvků/dotace, 

• neznalosti specifických podmínek pro poskytování příspěvků/dotací na rok 2021, neboť aktuálně 

nejsou vyhlášeny. 

 

II.protinávrh (Ing. Štefan Hrtús): 

Na základě podaných informací a diskuzních příspěvků navrhuji stažení tohoto bodu z 

dnešního programu jednání zastupitelstva. 

  

 

 Hlasování o II.protinávrhu :  pro – 14 

                                          proti – 0 

                                          zdržel se – 0 

  

Tento bod byl stažen z programu jednání.  

 

 

 

7. Návrh na udělení Ceny obce Tlumačov – J. Vybíral 
 

 Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), zpracovali a předkládají Ing. Rostislav Talaš a 

Ing. Antonín Jonášek, členové ZO. 
 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje v souladu s Pravidly pro udělování čestného občanství a Ceny 

obce Tlumačov udělit Cenu obce Tlumačov panu Jaroslavu Vybíralovi. 

 

 Hlasování: pro – 3 (Ing. Hrtús, Ing. Talaš, Ing. Jonášek) 

   proti – 0 

   zdržel se – 11  

        

      Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

 

Ing. Jaroslav Ševela navrhl upravit Pravidla pro udělování čestného občanství a Ceny obce Tlumačov s 

tím, že budou následně předložena ke schválení v dalším jednání ZO.   

 

 

8. GasNet, s.r.o. Ústí n.L. – VB – přípojka k RD čp. 456 

 

 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 plynárenského zařízení stavby „STL plynovodní přípojka k rodinnému domu v ulici 

Mánesova č. p. 456 v obci Tlumačov“ – spočívající v uložení STL plynovodní přípojky na pozemku 

p. č. 2462/1 v k. ú. Tlumačov na Moravě se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 

Ústí nad Labem. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.  
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V průběhu tohoto bodu nebyl přítomen člen zastupitelstva Ing. Antonín Jonášek a nehlasoval. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z7/12/09/20 

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

a provozování plynárenského zařízení stavby „STL plynovodní přípojka k rodinnému domu v ulici 

Mánesova č. p. 456 v obci Tlumačov“ – spočívající v uložení STL plynovodní přípojky na pozemku 

p. č. 2462/1 v k. ú. Tlumačov na Moravě se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 

Ústí nad Labem. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.  

 

 

 

Různé, diskuse, závěr 

 

Sokolovna Tlumačov – informace ve věci jednání se starostou ČOS Tlumačov (Mgr. Rajmund Huráň) 

Materiál k této problematice obdrželi členové ZO – viz příloha. 

 

Ing Jaroslav Ševela doporučil vrátit se k usnesení Z11/23/02/14 z února 2014 a přijat nové usnesení 

v příštím ZO 

 

 

 

 

 

 

Jednání skončilo v 19:01 hodin. 

Zapsala: Lenka Dědková 

Datum: 3. 9. 2020 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hana Janoštíková Mgr. Lenka Odložilíková 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 2. 9. 2020 
 

 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 2. 9. 2020 přijalo tato usnesení: 

 

 

Usnesení  Z1/12/09/20 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 2. 9. 2020.  

 

  Usnesení Z2/12/09/20 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Lenku Dědkovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 2. 9. 2020 pí Hanu Janoštíkovou a Mgr. Lenku Odložilíkovou. 

 

 Usnesení Z3/12/09/20 

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

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. 6. 2020 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/12/09/20 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 24. 6. 

2020 do 2. 9. 2020. 

 

 Usnesení Z5/12/09/20 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zadání projektové dokumentace na akci "Zvýšení počtu učeben 

v ZŠ Tlumačov" ve formě přístavby 2 tříd z modulárního systému buněk do prostor atria školy. 

 

 Usnesení Z6/12/09/20 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí vyhlášení programů MMR ČR a OPŽP.  

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádostí 

o dotaci na realizaci akce „Rekonstrukce ulice Sokolská, Tlumačov“ z programu MMR ČR Podpora 

obnovy a rozvoje venkova na rok 2021, podprogram DT 117d8210A – Podpora obnovy místních 

komunikací na SO 101 Komunikace a z programu OPŽP, výzvy 144, podporovaná aktivita 

1.3.2 Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu na SO 103 Parkoviště. 

 

Usnesení Z7/12/09/20 

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

a provozování plynárenského zařízení stavby „STL plynovodní přípojka k rodinnému domu v ulici 

Mánesova č. p. 456 v obci Tlumačov“ – spočívající v uložení STL plynovodní přípojky na pozemku 

p. č. 2462/1 v k. ú. Tlumačov na Moravě se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 

Ústí nad Labem. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.  

 

 

Ověřovatelky zápisu: 

 

  

 

 

 

 

Starosta obce: 

Hana Janoštíková Mgr. Lenka Odložilíková 


