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Z á p i s   č. 15 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 10. 2. 2021 
 

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 9. 12. 2020 do 10. 2. 2021 

4) Veřejnoprávní smlouva – Naděje, pobočka Otrokovice 

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

6) Záměr prodeje části pozemku p.č. 2669 v k.ú. Tlumačov na Moravě 

7) EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení BVB na pozemku p.č. 812/1 v k.ú. Tlumačov na 

Moravě 

8) EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení VB na pozemku p.č. 290, 320/1 a 2443/1 v k.ú. 

Tlumačov na Moravě 

9) EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení VB na pozemku p.č. 849/4 a 2528 v k.ú. 

Tlumačov na Moravě 

10) EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení VB na pozemku p.č. 2609 v k.ú. Tlumačov na 

Moravě 

11) „Chodník v ul. U Trojice, Tlumačov“ – podání žádosti o dotaci z MAS Jižní Haná – 

IROP 

12) Zpráva o činnosti Finančního výboru ZO Tlumačov za rok 2020 

13) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZO Tlumačov za rok 2020 

14) Záměr směny a prodeje části pozemku p.č. 2453/3 v k.ú. Tlumačov na Moravě 

 

 

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 Z1/15/02/21 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 10. 2. 2021.  

 

 

1. Schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu 

 

  Jednání zahájil v 17:00 hodin a dále řídil starosta obce p. Petr Horka. 

  Zapisovatelkou byla pověřena pí Lenka Dědková. 

 Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Antonín Jonášek a Mgr. Rajmund Huráň. 

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Lenku Dědkovou a ověřovatele zápisu Ing. 

Antonína Jonáška a Mgr. Rajmunda Huráně ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 2. 2021. 
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  Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (Ing. Antonín Jonášek, Mgr. Rajmund Huráň) 

 

  Usnesení Z2/15/02/21 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Lenku Dědkovou a ověřovatele zápisu Ing. 

Antonína Jonáška a Mgr. Rajmunda Huráně ze zasedání zastupitelstva obce dne 10.2.2021. 

 

 

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

  Podle sdělení ověřovatele zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce p. Marka Vlčka (Ing. Jaroslav 

Ševela 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 minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 9.12. 2020 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/15/02/21 

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

s plněním usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 9.12. 2020 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 9.12. 2020 do 10.2.2021 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 9.12. 2020 do 

10.2.2021 – 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 9.12. 2020 

do 10.2.2021. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z4/15/02/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 9.12. 2020 

do 10.2.2021. 

 

 

4. Veřejnoprávní smlouva – Naděje, pobočka Otrokovice 
 

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

vedoucí oddělení ekonomického pí. Lenka Dědková. 
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Návrh usnesení: 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 140 700 Kč pro Naději, pobočka Otrokovice. 

Dotace je účelově určena: denní stacionář 59 700 Kč, domovy pro osoby se zdravotním postižením 

8 300 Kč, sociálně terapeutické dílny 55 000 Kč a sociální rehabilitace – převažující forma terénní 

17 700 Kč. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č.2021/EO/001 o 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši  

140 700 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 – 13 

  proti – 0 

  zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/15/02/21 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 140 700 Kč pro Naději, pobočka Otrokovice. 

Dotace je účelově určena: denní stacionář 59 700 Kč, domovy pro osoby se zdravotním postižením 

8 300 Kč, sociálně terapeutické dílny 55 000 Kč a sociální rehabilitace – převažující forma terénní 

17 700 Kč. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č.2021/EO/001 o 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši  

140 700 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. 

 

 

5. 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 350 000 Kč pro Pečovatelskou službu Kroměříž 

z.ú. Dotace je účelově určena na financování provozních nákladů. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu  

č. 2021/EO/002 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 

350 000 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 – 13  

  proti – 0 

  zdržel se – 0 

 

Usnesení Z6/15/02/21 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 350 000 Kč pro Pečovatelskou službu Kroměříž 

z.ú. Dotace je účelově určena na financování provozních nákladů. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu  

č. 2021/EO/002 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 

350 000 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. 
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6. Záměr prodeje části  pozemku p.č. 2669 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 záměr prodeje části pozemku p.č. 2669 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 156 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za následujících podmínek: 

➢ kupní cena min. 200 Kč/m2 

➢ náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (oddělovací geometrický plán, návrh na vklad 

do katastru nemovitostí atd.)  

 

Hlasování  pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (Ing. Jonášek) 

 

Usnesení Z7/15/02/21 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2669 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 156 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za následujících podmínek: 

➢ kupní cena min. 200 Kč/m2 

➢ náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (oddělovací geometrický plán, návrh na vklad 

do katastru nemovitostí atd.)  

 

 

7. EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení BVB na pozemku p.č. 812/1 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, Brázdil 

p.č.812/1, přípojka NN“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN, kabelového pilíře 

SS200 a uzemnění na pozemku p.č. 2529 v k.ú. Tlumačov na Moravě se společností EG.D, a.s, se 

sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o BVB.  

 

Hlasování  pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/15/02/21 

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

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

p.č.812/1, přípojka NN“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN, kabelového pilíře 

SS200 a uzemnění na pozemku p.č. 2529 v k.ú. Tlumačov na Moravě se společností EG.D, a.s, se 

sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o BVB.  

 



 

 

 

 

Zápis č. 15 ze zasedání ZO dne 10. 2. 2021 Strana 5  

 

8. EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení VB na pozemku 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 zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Obec, přel. NN 0,4kV“, 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 EG.D, a.s, se sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno. 

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

 

Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

Usnesení Z9/15/02/21 

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

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Obec, přel. NN 0,4kV“, 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 EG.D, a.s, se sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno. 

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

 

 

9. EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení VB na pozemku p.č. 849/4 a 2528 v k.ú. 

Tlumačov na Moravě 
 

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

vedoucí odd. výstavby a majetku p. Michal Veselský. 

 

  Návrh usnesení: 

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

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Tulach, kabel NN“, spočívající v 

umístění zemního kabelového vedení NN, rozpojovací skříně SS200 a uzemnění na pozemcích p.č. 

849/4 a 2528  v k.ú. Tlumačov na Moravě se společností EG.D, a.s, se sídlem Lidická 1873/36, 602 

00 Brno. 

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

 

Hlasování: pro – 13 

  proti – 0 

  zdržel se – 0 

 

Usnesení Z10/15/02/21 

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

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Tulach, kabel NN“, spočívající v 

umístění zemního kabelového vedení NN, rozpojovací skříně SS200 a uzemnění na pozemcích p.č. 

849/4 a 2528  v k.ú. Tlumačov na Moravě se společností EG.D, a.s, se sídlem Lidická 1873/36, 602 

00 Brno. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.  
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10. EG.D, Brno – smlouva o zřízení VB 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 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 EG.D, a.s, se sídlem Lidická 1873/36,  

602 00 Brno. 

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

 

Hlasování: pro – 13 

  proti – 0 

  zdržel se – 0 

 

Usnesení Z11/15/02/21 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu 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 EG.D, a.s, se sídlem Lidická 1873/36,  

602 00 Brno. 

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

 

 

11. „Chodník v ul. U Trojice, 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 operačního programu IROP – Bezpečná dopravní infrastruktura IV. 

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

na realizaci akce: 

o "Chodník v ul. U Trojice, Tlumačov" z výzvy IROP – Bezpečná dopravní infrastruktura IV.  

 

Hlasování: pro – 13 

  proti – 0 

  zdržel se – 0 

 

Usnesení Z12/15/02/21 

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

výzvy do operačního programu IROP – Bezpečná dopravní infrastruktura IV. 

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

na realizaci akce: 

o "Chodník v ul. U Trojice, Tlumačov" z výzvy IROP – Bezpečná dopravní infrastruktura IV.  
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12. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZO Tlumačov za rok 2020 

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

paní Edita Karlíková, předseda FV. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru za rok 2020. 

 
Hlasování: pro – 12  

  proti – 0 

  zdržel se – 1 (Karlíková) 

 

Usnesení Z13/15/02/21 

Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru za rok 2020. 

 

 

13. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZO Tlumačov za rok 2020 
 

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

Mgr. Aleš Kouřil, předseda KV. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru za rok 2020. 

 

Do diskuze se přihlásil Ing. Antonín Jonášek, který sdělil svůj pohled k přijatým usnesením ZO a 

konstatoval: 

 

Podle usnesení Z5/13/10/20 je realizace akcie „Rekonstrukce ul. Sokolská - SO 101 Komunikace a SO 

103 Parkoviště“ podmíněna schválením dotace, podle usnesení Z5/14/12/20 je v rozpočtu na rok 2021 

na akci „Rekonstrukce ul. Sokolská - SO 101 Komunikace a SO 103 Parkoviště“ alokována částka 12,7 

mil. Kč, což jsou celkové rozpočtové náklady včetně DPH. V těchto dvou usneseních shledávám 

nesoulad, a proto předkládám ZO doplňující návrh usnesení, aby tuto skutečnost prověřil kontrolní 

výbor. 

 

Protinávrh (Ing, Jonášek): 

Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru za rok 2020. 

Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá kontrolnímu výboru prověřit soulad příp. rozpor v usneseních: 

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 Z5/13/10/20 

➢Zastupitelstvo obce Tlumačov projednalo a schvaluje plán investičních akcí na rok 2021 

v předloženém znění. 

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

obce Tlumačov na rok 2021. 

Poz. Přičemž přiložená tabulka na ř. 3 uvádí „Rekonstrukce ul. Sokolská – SO 101 Komunikace a SO 

103 Parkoviště – realizace je podmíněna schválením dotace“. 

Usnesení Z5/14/12/20 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočet obce Tlumačov na rok 2021…. 

Pozn. Přičemž přiložená tabulka v rozpočtových výdajích Pol 6121 OdPa 2212 (Silnice) uvádí částku 

12,7 mil. Kč na rekonstrukci ul. Sokolská. 
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Hlasování o protinávrhu: pro – 1 (Ing. Jonášek) 

    proti – 1 (Ing. Hrtús) 

    zdržel se - 11 

 

Hlasování o původním návrhu: pro – 11 

     proti – 0 

     zdržel se – 2 (Mgr. Kouřil, Ing. Jonášek) 

 
Usnesení Z14/15/02/21 

Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru za rok 2020. 

 

 

14. Záměr směny a prodeje části pozemku p.č. 2453/3 v k.ú. Tlumačov na Moravě 
 

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

vedoucí odd. výstavby a majetku p. Michal Veselský. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 2453/3 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 3 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě a záměr prodeje části pozemku p.č. 2453/3 – 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 20 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 200 

Kč/m2 s tím, že náklady spojené se směnou a prodejem pozemků hradí kupující (návrh na vklad do 

katastru nemovitostí, geometrický plán atd.). 

 

Hlasování: pro – 13 

  proti – 0 

  zdržel se – 0 

 
Usnesení Z15/15/02/21 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 2453/3 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 3 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě a záměr prodeje části pozemku p.č. 2453/3 – 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 20 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 200 

Kč/m2 s tím, že náklady spojené se směnou a prodejem pozemků hradí kupující (návrh na vklad do 

katastru nemovitostí, geometrický plán atd.). 

 

 

Různé, diskuse, závěr 

 
- Mgr. Huráň informoval zastupitele o podávání žádostí o dotace na podporu spolků a neziskových 

organizací v roce 2021. 

 

 

Jednání skončilo v 18:00 hodin. 

Zapsala: Lenka Dědková 

Datum: 11.2. 2021 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

Ing. Antonín Jonášek Mgr. Rajmund Huráň 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 10. 2. 2021 
 

 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 10. 2. 2021 přijalo tato usnesení: 

 

Usnesení Z1/15/02/21 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 10. 2. 2021.  

 

 Usnesení Z2/15/02/21 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Lenku Dědkovou a ověřovatele zápisu Ing. 

Antonína Jonáška a Mgr. Rajmunda Huráně ze zasedání zastupitelstva obce dne 10.2.2021. 

 

Usnesení Z3/15/02/21 

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

s plněním usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 9.12. 2020 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/15/02/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 9.12. 2020 

do 10.2.2021. 

 

 Usnesení Z5/15/02/21 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 140 700 Kč pro Naději, pobočka Otrokovice. 

Dotace je účelově určena: denní stacionář 59 700 Kč, domovy pro osoby se zdravotním postižením 

8 300 Kč, sociálně terapeutické dílny 55 000 Kč a sociální rehabilitace – převažující forma terénní 

17 700 Kč. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č.2021/EO/001 o 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 140 700 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 Z6/15/02/21 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 350 000 Kč pro Pečovatelskou službu Kroměříž 

z.ú. Dotace je účelově určena na financování provozních nákladů. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu  

č. 2021/EO/002 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 

350 000 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 Z7/15/02/21 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2669 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 156 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za následujících podmínek: 

➢ kupní cena min. 200 Kč/m2 

➢ náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (oddělovací geometrický plán, návrh na vklad 

do katastru nemovitostí atd.)  

 

 Usnesení Z8/15/02/21 

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

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

p.č.812/1, přípojka NN“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN, kabelového pilíře 

SS200 a uzemnění na pozemku p.č. 2529 v k.ú. Tlumačov na Moravě se společností EG.D, a.s, se 

sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o BVB.  
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Usnesení Z9/15/02/21 

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

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Obec, přel. NN 0,4kV“, 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 EG.D, a.s, se sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno. 

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

 

Usnesení Z10/15/02/21 

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

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Tulach, kabel NN“, spočívající v 

umístění zemního kabelového vedení NN, rozpojovací skříně SS200 a uzemnění na pozemcích p.č. 

849/4 a 2528  v k.ú. Tlumačov na Moravě se společností EG.D, a.s, se sídlem Lidická 1873/36, 602 

00 Brno. 

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

 

Usnesení Z11/15/02/21 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu 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 EG.D, a.s, se sídlem Lidická 1873/36,  

602 00 Brno. 

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

 

Usnesení Z12/15/02/21 

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

výzvy do operačního programu IROP – Bezpečná dopravní infrastruktura IV. 

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

na realizaci akce: 

o "Chodník v ul. U Trojice, Tlumačov" z výzvy IROP – Bezpečná dopravní infrastruktura IV.  

 

Usnesení Z13/15/02/21 

Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru za rok 2020. 

 

Usnesení Z14/15/02/21 

Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru za rok 2020. 

 

Usnesení Z15/15/02/21 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 2453/3 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 3 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě a záměr prodeje části pozemku p.č. 2453/3 – 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 20 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 200 

Kč/m2 s tím, že náklady spojené se směnou a prodejem pozemků hradí kupující (návrh na vklad do 

katastru nemovitostí, geometrický plán atd.). 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

Ing. Antonín Jonášek Mgr. Rajmund Huráň 


