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Z á p i s   č. 16 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 28.4. 2021 
 

* VEŘEJNÁ VERZE * 
 

Přítomni:  dle prezenční listiny 
 

Program:  

1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu 

2) Kontrola zápisů z minulých zasedání ZO, kontrola plnění usnesení 

3) Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 10.2. 2021 do 28.4. 2021 

4)      Směna a prodej částí pozemku p.č.2453/3 v k.ú. Tlumačov na Moravě 

5) KÚZK – záměr majetkoprávního vypořádání pozemků v rámci silnice II. třídy v obci 

Tlumačov a k.ú. Tlumačov na Moravě 

6) CETIN a.s. Praha – smlouva o zřízení budoucí služebnosti na pozemcích p.č. 2611, 

1449/1, 1398/12 a 1398/42 v k.ú. Tlumačov na Moravě 

7) MBC Czech Republic s.r.o. Praha – smlouva o zřízení budoucí služebnosti na 

pozemku p.č. 2540 v k.ú. Tlumačov na Moravě 

8)     Vybudování komunikace na části pozemku p.č.2488 v k.ú. Tlumačov na Moravě 

9)     Zápůjčka ze Sociálního fondu Obce Tlumačov 

10)   Návrh na udělení Čestného občanství – MUDr. František Kel 

11)   Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 – 2024 

 

Různé: 

- Informace k usnesení ZO č.Z9/14/12/20 ze dne 9.12.2020 – pozemek p.č. 2966  

 

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 Z1/16/04/21 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 28.4. 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. Štefan Hrtús a p. David Hrubý. 

 

 Návrh usnesení: 

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

Štefana Hrtúse a p. Davida Hrubého ze zasedání zastupitelstva obce dne 28.4. 2021. 

 

  Hlasování: pro – 11 
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   proti – 0 

   zdržel se – 2 (Ing. Štefan Hrtús, p. David Hrubý) 

 

  Usnesení Z2/16/04/21 

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

Štefana Hrtúse a p. Davida Hrubého ze zasedání zastupitelstva obce dne 28.4.2021. 

 

 

2. Kontrola zápisů z minulých zasedání ZO, kontrola plnění usnesení 
  

  Podle sdělení ověřovatele zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce Mgr. Rajmunda Huráně (Ing. 

Antonín Jonášek je z dnešního jednání omluven) a ověřovatelů zápisu mimořádného zastupitelstva obce 

Ing. Libora Hubíka a pí Hany Janoštíkové byly tyto shledány v pořádku, bez připomínek. 

 

 Zprávu o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce přednesl místostarosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň. 

 

 Návrh usnesení: 

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

s plněním usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 10.2.2021 a mimořádného zasedání 

zastupitelstva obce ze dne 7.4. 2021 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/16/04/21 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisů a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 10.2.2021 a mimořádného zasedání 

zastupitelstva obce ze dne 7.4. 2021 – bez připomínek. 

 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 10.2. 2021 do 28.4. 2021 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 10.2.2021 do 

28.4.2021 – 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 10.2.2021 

do 28.4.2021. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z4/16/04/21 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 10.2.2021 

do 28.4.2021. 

 

 

4. Směna a prodej částí pozemku p.č.2453/3 v k.ú. Tlumačov na Moravě 
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 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 směnu a prodej pozemků p.č.st.1476 a p.č.st.1477 vše 

zastavěná plocha o celkové výměře 23m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za podmínek stanovených 

v záměru viz usnesení č.Z15/15/02/21 ze dne 10.2.2021 *nezveřejňovaný text*  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu směnné a kupní smlouvy 

 
Hlasování:  pro – 13 

  proti – 0 

  zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/16/04/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje směnu a prodej pozemků p.č.st.1476 a p.č.st.1477 vše 

zastavěná plocha o celkové výměře 23m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za podmínek stanovených 

v záměru viz usnesení č.Z15/15/02/21 ze dne 10.2.2021 *nezveřejňovaný text*  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu směnné a kupní smlouvy 

 
 

5. KÚZK – záměr majetkoprávního vypořádání pozemků v rámci silnice II. třídy 

v obci Tlumačov a 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 majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných 

silnicí II/367 v obci Tlumačov a k.ú. Tlumačov na Moravě formou daru, tj bezúplatným převodem, mezi 

obcí Tlumačov, se sídlem Nádražní 440, 763 62 Tlumačov a Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše 

Bati 21, 761 90 Zlín: 

 

z majetku obce Tlumačov do vlastnictví Zlínského kraje  

 

-          pozemek p.č. 2443/14 – ost.plocha (silnice) o výměře 77 m2 

-          pozemek p.č. 2453/28 – ost.plocha (silnice) o výměře   5 m2 

 

      z majetku Zlínského kraje do vlastnictví obce Tlumačov 

 

-          pozemek p.č. 2451/9  – ost.plocha (ost.komunikace) o výměře     68 m2 

-          pozemek p.č. 2451/10  – ost.plocha (ost.komunikace) o výměře   505 m2 

-          pozemek p.č. 2451/11  – ost.plocha (ost.komunikace) o výměře     91 m2 

-          pozemek p.č. 2451/12  – ost.plocha (ost.komunikace) o výměře     20 m2 

-          pozemek p.č. 2451/13  – ost.plocha (ost.komunikace) o výměře       2 m2 

 

 

 Hlasování:  pro –  13 

  proti – 0 

  zdržel se – 0 
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Usnesení Z6/16/04/21 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných 

silnicí II/367 v obci Tlumačov a k.ú. Tlumačov na Moravě formou daru, tj bezúplatným převodem, mezi 

obcí Tlumačov, se sídlem Nádražní 440, 763 62 Tlumačov a Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše 

Bati 21, 761 90 Zlín: 

 

z majetku obce Tlumačov do vlastnictví Zlínského kraje  

 

-          pozemek p.č. 2443/14 – ost.plocha (silnice) o výměře 77 m2 

-          pozemek p.č. 2453/28 – ost.plocha (silnice) o výměře   5 m2 

 

      z majetku Zlínského kraje do vlastnictví obce Tlumačov 

 

-          pozemek p.č. 2451/9  – ost.plocha (ost.komunikace) o výměře     68 m2 

-          pozemek p.č. 2451/10  – ost.plocha (ost.komunikace) o výměře   505 m2 

-          pozemek p.č. 2451/11  – ost.plocha (ost.komunikace) o výměře     91 m2 

-          pozemek p.č. 2451/12  – ost.plocha (ost.komunikace) o výměře     20 m2 

-          pozemek p.č. 2451/13  – ost.plocha (ost.komunikace) o výměře       2 m2 

 

 

 

 

6. CETIN a.s. Praha – smlouva o zřízení budoucí služebnosti na pozemcích p.č. 2611, 

1449/1, 1398/12 a 1398/42 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 budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na 

umístění a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě stavby – 

„11010-099940  0777/20 PZ Tlumačov_G_OK“, spočívající v umístění zemního optického kabelu 

na pozemcích p.č. 2611 a 1449/1 a přeložky stávající sítě elektronických komunikací na pozemcích 

p.č. 1398/12 a 1398/42 vše 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 k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti.  

 

Hlasování  pro – 11 

   proti – 1 (Ing. Ševela) 

   zdržel se – 1 (p. Hrubý) 

 

Usnesení Z7/16/04/21 

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

umístění a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě stavby – 

„11010-099940  0777/20 PZ Tlumačov_G_OK“, spočívající v umístění zemního optického kabelu 

na pozemcích p.č. 2611 a 1449/1 a přeložky stávající sítě elektronických komunikací na pozemcích 

p.č. 1398/12 a 1398/42 vše 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 k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti.  
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7. MBC Czech Republic s.r.o. Praha – smlouva o zřízení budoucí služebnosti na 

pozemku p.č. 2540 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 budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na zřízení 

a provozování podzemního komunikačního vedení a zařízení stavby – „CZZL01_L“ spočívající v 

umístění zemního kabelového vedení přípojky NN na pozemku p.č. 2540 v k.ú. Tlumačov na 

Moravě se společností MBC Czech Republic s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 

Praha 8 - Karlín. 

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

služebnosti 

 

Hlasování  pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/16/04/21 

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

a provozování podzemního komunikačního vedení a zařízení stavby – „CZZL01_L“ spočívající v 

umístění zemního kabelového vedení přípojky NN na pozemku p.č. 2540 v k.ú. Tlumačov na 

Moravě se společností MBC Czech Republic s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 

Praha 8 - Karlín. 

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

služebnosti 

 

 

 

8. Vybudování komunikace na části pozemku p.č. 2488 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 bere na vědomí informaci o možnostech převodu pozemků z České 

republiky s právem hospodaření pro Státní pozemkový úřad na obec Tlumačov.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce a příslušné oddělení OÚ Tlumačov k zajištění 

všech náležitostí směřujících k podání žádosti o privatizační projekt na převod státních pozemků 

potřebných pro činnost řádného hospodáře a výkon samosprávy obce Tlumačov na Ministerstvo 

financí ČR prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně. 

 

Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (Ing. Ševela) 

 

Usnesení Z9/16/04/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí informaci o možnostech převodu pozemků z České 

republiky s právem hospodaření pro Státní pozemkový úřad na obec Tlumačov.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce a příslušné oddělení OÚ Tlumačov k zajištění 

všech náležitostí směřujících k podání žádosti o privatizační projekt na převod státních pozemků 

potřebných pro činnost řádného hospodáře a výkon samosprávy obce Tlumačov na Ministerstvo 

financí ČR prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně. 
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9. Zápůjčka 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 16. 03. 2021. 

 

Hlasování: pro – 13 

  proti – 0 

  zdržel se – 0 

 

Usnesení Z10/16/04/21 

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 16. 03. 2021. 

 

 

 

10. Návrh na udělení Čestného občanství – MUDr. František Kel 
 

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

tajemník OÚ Ing. Jan Rýdel. 

 

Návrh usnesení: 

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

Obce Tlumačov udělit Čestné občanství panu MUDr. Františku Kelovi. 

 

Hlasování: pro – 13 

  proti – 0 

  zdržel se – 0 

 

Usnesení Z11/16/04/21 

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

Obce Tlumačov udělit Čestné občanství panu MUDr. Františku Kelovi. 

 

 

 

11.  Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024 

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

vedoucí oddělení ekonomického pí Lenka Dědková. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024 

v předloženém znění. 

 

Hlasování: pro – 13 

  proti – 0 

  zdržel se – 0 
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Usnesení Z12/16/04/21 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024 

v předloženém znění. 

 

 
 

 

Různé:  
- Starosta p Petr Horka podal informaci k usnesení ZO č. Z9/14/12/20 ze dne 9.12.2020.  

 

- Zastupitel Ing. Jaroslav Ševela v předmětné záležitosti požaduje, aby bylo provedeno měření 

interferenčních vlivů souvisejících s katodickou ochranou. Aby bylo prokázáno, že zmiňovaná 

katodická ochrana neohrožuje zdraví osob, zda nepůsobí na majetek zejména kovové části 

přilehlých nemovitostí. 

 

 

 

Diskuse, závěr 
- Přítomný občan p. De Michele se dotazoval vysvětlení k bodu č. 8 programu jednání, 

kterému nebyl v době projednávání přítomen. Starosta obce na tento dotaz sdělil 

základní informace s tím, že vyzval pana De Michele k osobní schůzce k doplnění 

dalších souvislostí.   

 
 

 
 

 

 

 

Jednání skončilo v 18:20 hodin. 

Zapsala: Lenka Dědková 

Datum: 29.4. 2021 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

Ing. Štefan Hrtús David Hrubý 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 28.4. 2021 
 

 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 28.4. 2021 přijalo tato usnesení: 

 

Usnesení Z1/16/04/21 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 28.4. 2021.  

 

 Usnesení Z2/16/04/21 

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

Štefana Hrtúse a p Davida Hrubého ze zasedání zastupitelstva obce dne 28.4.2021. 

 

 Usnesení Z3/16/04/21 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisů a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 10.2.2021 a mimořádného zasedání 

zastupitelstva obce ze dne 7.4. 2021 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/16/04/21 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 10.2.2021 

do 28.4.2021. 

 

 Usnesení Z5/16/04/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje směnu a prodej pozemků p.č.st.1476 a p.č.st.1477 vše 

zastavěná plocha o celkové výměře 23m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za podmínek stanovených 

v záměru viz usnesení č.Z15/15/02/21 ze dne 10.2. *nezveřejňovaný text*  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu směnné a kupní smlouvy 

 

Usnesení Z6/16/04/21 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných 

silnicí II/367 v obci Tlumačov a k.ú. Tlumačov na Moravě formou daru, tj bezúplatným převodem, mezi 

obcí Tlumačov, se sídlem Nádražní 440, 763 62 Tlumačov a Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše 

Bati 21, 761 90 Zlín: 

 

z majetku obce Tlumačov do vlastnictví Zlínského kraje  

 

-          pozemek p.č. 2443/14 – ost.plocha (silnice) o výměře 77 m2 

-          pozemek p.č. 2453/28 – ost.plocha (silnice) o výměře   5 m2 

 

      z majetku Zlínského kraje do vlastnictví obce Tlumačov 

 

-          pozemek p.č. 2451/9  – ost.plocha (ost.komunikace) o výměře     68 m2 

-          pozemek p.č. 2451/10  – ost.plocha (ost.komunikace) o výměře   505 m2 

-          pozemek p.č. 2451/11  – ost.plocha (ost.komunikace) o výměře     91 m2 

-          pozemek p.č. 2451/12  – ost.plocha (ost.komunikace) o výměře     20 m2 

-          pozemek p.č. 2451/13  – ost.plocha (ost.komunikace) o výměře       2 m2 

 

Usnesení Z7/16/04/21 

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

umístění a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě stavby – 

„11010-099940  0777/20 PZ Tlumačov_G_OK“, spočívající v umístění zemního optického kabelu 

na pozemcích p.č. 2611 a 1449/1 a přeložky stávající sítě elektronických komunikací na pozemcích 

p.č. 1398/12 a 1398/42 vše v k.ú. Tlumačov na Moravě se společností CETIN a.s, se sídlem 

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



 

 

 

 

Zápis č. 16 ze zasedání ZO dne 28.4. 2021 Strana 9  

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

služebnosti.  

 

 Usnesení Z8/16/04/21 

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

a provozování podzemního komunikačního vedení a zařízení stavby – „CZZL01_L“ spočívající v 

umístění zemního kabelového vedení přípojky NN na pozemku p.č. 2540 v k.ú. Tlumačov na 

Moravě se společností MBC Czech Republic s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 

Praha 8 - Karlín. 

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

služebnosti 

 

Usnesení Z9/16/04/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí informaci o možnostech převodu pozemků z České 

republiky s právem hospodaření pro Státní pozemkový úřad na obec Tlumačov.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce a příslušné oddělení OÚ Tlumačov k zajištění 

všech náležitostí směřujících k podání žádosti o privatizační projekt na převod státních pozemků 

potřebných pro činnost řádného hospodáře a výkon samosprávy obce Tlumačov na Ministerstvo 

financí ČR prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně. 

 

Usnesení Z10/16/04/21 

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 16. 03. 2021. 

 

Usnesení Z11/16/04/21 

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

Obce Tlumačov udělit Čestné občanství panu MUDr. Františku Kelovi. 

 

Usnesení Z12/16/04/21 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024 

v předloženém znění. 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

Ing. Štefan Hrtús David Hrubý 


