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Z á p i s   č. 17  ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 23. 6. 2021 
 

 

* 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 28. 4. 2021 do 23. 6. 2021 

4) Účetní závěrka obce za rok 2020 

5) Závěrečný účet obce za rok 2020 

6) Návrh na schválení Obecně závazné vyhlášky obce Tlumačov č. 1/2021 

7) Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2021/PAM/006 – S.K. Tlumačov, 

z.s. 

8) Záměr prodeje části pozemku p. č. 320/1 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

9) Zlín Net a. s. Zlín – smlouva o služebnosti – 1. část 

10) Správa železnic s. o. Praha – smlouva o zřízení budoucí služebnosti na pozemcích p. č. 

503/8, 1398/32, 2440/17, 2598 a 3239 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

11) EG.D, a. s. Brno – smlouva o zřízení BVB na pozemku p. č. 2528 v k. ú. Tlumačov na 

Moravě 

12) Zápůjčky ze Sociálního fondu Obce Tlumačov 

13) Termíny řádných zasedání orgánů obce na 2. pololetí 2021 

 

 

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  Z1/17/06/21 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 23. 6. 2021. 

 

 

1. Schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu 

 

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

  Zapisovatelkou byla pověřena pí Dana Kouřilová 

 Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Rostislav Talaš a Mgr. Lenka Odložilíková. 

 

 Návrh usnesení: 
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 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 23. 6. 2021 Ing. Rostislava Talaše a Mgr. Lenku Odložilíkovou. 

 

  Hlasování: pro – 10 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (Ing. Talaš, Mgr. Odložilíková) 

 

   

Usnesení Z2/17/06/21 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 23. 6. 2021 Ing. Rostislava Talaše a Mgr. Lenku Odložilíkovou. 

 

 

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

  Podle sdělení ověřovatelů zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce Ing. Štefana Hrtúse a p. Davida 

Hrubého 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 28 4. 2021 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/17/06/21 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 28 4. 2021 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 28. 4. 2021 do 23. 6. 2021 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 28. 4. 2021 do 

23. 6. 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 28. 4. 

2021 do 23. 6. 2021. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z4/17/06/21 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 28. 4. 

2021 do 23. 6. 2021. 
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4. Účetní závěrka za rok 2020 
 

 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. 2020. 

 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/17/06/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje účetní závěrku obce Tlumačov sestavenou k 31. 12. 2020. 

 

 

5. Závěrečný účet za rok 2020 
 

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

vedoucí oddělení ekonomického pí Lenka Dědková. 

 

Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Závěrečný účet obce Tlumačov za rok 2020 včetně Zprávy 

auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 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 – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z6/17/06/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Závěrečný účet obce Tlumačov za rok 2020 včetně Zprávy 

auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 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. Návrh na schválení Obecně závazné vyhlášky obce Tlumačov č. 1/2021 
 

 Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), zpracoval a předkládá člen ZO Ing. Antonín 

Jonášek. 

 

  Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov se seznámilo s návrhem na přijetí Obecně závazné vyhlášky obce 

Tlumačov č. 1/2021, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 a 

a) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 1/2021 v navrhovaném znění dle přílohy 

b) ukládá starostovi obce: zajistit zveřejnění obecně závazné vyhlášky na úřední desce obce (termín: 

30. 6. 2021) a zahrnout do rozpočtu obce na rok 2022 snížení daňových příjmů na dani 

z nemovitostí.  

 

 Hlasování: pro – 1 (Ing. Jonášek 

   proti – 10 (pp. Horka, Mgr. Huráň, Jeřábek, Hrubý, Ing. Hrtús, Karlíková, Konečná,  

     Mgr.Odložilíková, Janoštíková, Ing. Hubík 

   zdržel se – 1 (Ing. Talaš) 
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  K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.  

 

 

7.  Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2021/PAM/006 – S.K. 

Tlumačov, z.s.  
 

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

Ing. Simona Hrtúsová, referent PAM. 

 

 Návrh usnesení:  

   Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje spolku S.K. Tlumačov, z.s. neinvestiční finanční transfer ve 

výši 140.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to: 

 činnost a zabezpečení fungování družstva předpřípravky, na dopravu k zápasům, cestovní 

příkazy, materiál na zabezpečení družstva (sítě, balony, dresy, kopačky, rukavice, rozlišováky, 

tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové soustředění - tábor, energie 

(vodné, stočné, el. energie, plyn), občerstvení hráčů, ve výši 8.000 Kč 

 činnost a zabezpečení fungování družstva starší přípravky, na dopravu k zápasům, cestovní 

příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, rukavice, 

rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové soustředění - 

tábor, energie (vodné, stočné, el. energie, plyn), občerstvení hráčů, ve výši 25.000 Kč 

 činnost a zabezpečení fungování družstva mladších žáků, na dopravu k zápasům, cestovní 

příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, rukavice, 

rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové soustředění - 

tábor, energie (vodné, stočné, el. energie, plyn), občerstvení hráčů, ve výši 25.000 Kč 

 činnost a zabezpečení fungování družstva dorostu, na dopravu k zápasům, cestovní příkazy, 

materiál na zabezpečení družstva (sítě, balony, dresy, rukavice, kopačky, rozlišováky, tréninkové 

a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové soustředění - tábor, energie (vodné, stočné, 

el. energie, plyn), občerstvení hráčů, ve výši 40 000 Kč 

 Jarní turnaj žáků a přípravek – nákup pohárů a medailí pro zúčastněné týmy, občerstvení hráčů, 

ve výši 10.000 Kč 

 zajištění oslav 90 let činnosti S.K. Tlumačov – úhrada nákladů spojených s propagací a vlastním 

zajištěním oslav, nákladů spojených s důstojným průběhem oslav a reprezentací místních 

fotbalových družstev na plánovaných zápasech v rámci těchto oslav, zajištění občerstvení 

zúčastněných družstev, atd., ve výši 10.000 Kč 

 Mikulášský turnaj žáků a přípravek – sladké odměny, občerstvení hráčů, ve výši 2.000 Kč 

 zakoupení 2 kusů praček – na praní dresů, ve výši 20.000 Kč 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 2021/PAM/006 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 140.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

S.K. Tlumačov, z.s.. 

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

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (Ing. Jonášek) 

 

 Usnesení Z7/17/06/21 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje spolku S.K. Tlumačov, z.s. neinvestiční finanční transfer ve 

výši 140.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to: 

 činnost a zabezpečení fungování družstva předpřípravky, na dopravu k zápasům, cestovní 

příkazy, materiál na zabezpečení družstva (sítě, balony, dresy, kopačky, rukavice, rozlišováky, 

tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové soustředění - tábor, energie 

(vodné, stočné, el. energie, plyn), občerstvení hráčů, ve výši 8.000 Kč 

 činnost a zabezpečení fungování družstva starší přípravky, na dopravu k zápasům, cestovní 

příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, rukavice, 
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rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové soustředění - 

tábor, energie (vodné, stočné, el. energie, plyn), občerstvení hráčů, ve výši 25.000 Kč 

 činnost a zabezpečení fungování družstva mladších žáků, na dopravu k zápasům, cestovní 

příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, rukavice, 

rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové soustředění - 

tábor, energie (vodné, stočné, el. energie, plyn), občerstvení hráčů, ve výši 25.000 Kč 

 činnost a zabezpečení fungování družstva dorostu, na dopravu k zápasům, cestovní příkazy, 

materiál na zabezpečení družstva (sítě, balony, dresy, rukavice, kopačky, rozlišováky, tréninkové 

a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové soustředění - tábor, energie (vodné, stočné, 

el. energie, plyn), občerstvení hráčů, ve výši 40 000 Kč 

 Jarní turnaj žáků a přípravek – nákup pohárů a medailí pro zúčastněné týmy, občerstvení hráčů, 

ve výši 10.000 Kč 

 zajištění oslav 90 let činnosti S.K. Tlumačov – úhrada nákladů spojených s propagací a vlastním 

zajištěním oslav, nákladů spojených s důstojným průběhem oslav a reprezentací místních 

fotbalových družstev na plánovaných zápasech v rámci těchto oslav, zajištění občerstvení 

zúčastněných družstev, atd., ve výši 10.000 Kč 

 Mikulášský turnaj žáků a přípravek – sladké odměny, občerstvení hráčů, ve výši 2.000 Kč 

 zakoupení 2 kusů praček – na praní dresů, ve výši 20.000 Kč 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 2021/PAM/006 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 140.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

S.K. Tlumačov, z.s.. 

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

 

 

8.  Záměr prodeje části pozemku p. č. 320/1 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 revokuje usnesení č. Z6/13/10/20 ze dne 21. 10. 2020 v plném 

rozsahu. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 320/1 – ostatní plocha, 

jiná plocha o výměře 154 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za následujících podmínek: 

 kupní cena  min. 200 Kč/m2 

 účel využití plochy zeleně, zahrada  

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

vklad do katastru nemovitostí atd.)  

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/17/06/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov revokuje usnesení č. Z6/13/10/20 ze dne 21. 10. 2020 v plném 

rozsahu. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 320/1 – ostatní plocha, 

jiná plocha o výměře 154 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za následujících podmínek: 

 kupní cena  min. 200 Kč/m2 

 účel využití plochy zeleně, zahrada  

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

vklad do katastru nemovitostí atd.)  
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9.  Zlín Net a.s. Zlín – smlouva o služebnosti – 1. část 

 

 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 – „Optická síť FTTx Tlumačov, 

I. etapa“ – 1. část, spočívající v umístění HDPE trubek 40 mm a optických silnostěnných trubiček PE 

14/10 mm na pozemcích p. č.779/9, 779/23, 779/30, 779/31, 829/18, 829/23, 2445, 2446/2, 2486/1 a 

2539/1 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 k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti.  

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z9/17/06/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti na zřízení a provozování 

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě stavby – „Optická síť FTTx Tlumačov, 

I. etapa“ – 1. část, spočívající v umístění HDPE trubek 40 mm a optických silnostěnných trubiček PE 

14/10 mm na pozemcích p. č.779/9, 779/23, 779/30, 779/31, 829/18, 829/23, 2445, 2446/2, 2486/1 a 

2539/1 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 k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti.  

 

 

10. Správa železnic, s. o. Praha – smlouva o zřízení budoucí služebnosti na pozemcích 

p. č. 503/8, 1398/32, 2440/17, 2598 a 3239 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 smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na zřízení 

a provozování podzemních inženýrských sítí, které budou realizovány v rámci stavby – „Změna 

trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“ na pozemcích p. č. 503/8, 

1398/32, 2440/17, 2598 a 3239 v k. ú. Tlumačov na Moravě, se státní organizací Správa železnic, 

s.o., se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město. 

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

služebnosti.  

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z10/17/06/21 

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

a provozování podzemních inženýrských sítí, které budou realizovány v rámci stavby – „Změna 

trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“ na pozemcích p. č. 503/8, 

1398/32, 2440/17, 2598 a 3239 v k. ú. Tlumačov na Moravě, se státní organizací Správa železnic, 

s.o., se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město. 

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

služebnosti.  
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11. EG.D. a.s. Brno – smlouva o zřízení BVB na pozemku p. č. 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. 

 

V průběhu projednávání tohoto bodu se v 17:50 hodin dostavil člen ZO Mgr. Aleš Kouřil. 

 

 

  Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na 

zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, Hofírek čp. 644, kabel NN“ 

spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a kabelového pilíře SR542 na pozemku 

p. č. 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 BVB.  

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z11/17/06/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na 

zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, Hofírek čp. 644, kabel NN“ 

spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a kabelového pilíře SR542 na pozemku 

p. č. 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 BVB.  

 

 

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 15. 06. 2021. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z12/17/06/21 

 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 15. 06. 2021. 

 

  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 15. 06. 2021. 

 

 Hlasování: pro – 13 
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   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z13/17/06/21 

 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 15. 06. 2021. 

 

 

 

13.  Termíny zasedání orgánů obce ve II. pololetí 2021 

 

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

 

 

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce na 2. pololetí 2021. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z14/17/06/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce na 2. pololetí 2021. 

 

 

 

Různé, diskuse, závěr 
 Starosta obce informoval, že obec Tlumačov uspěla s žádostí o dotaci na MMR ČR na akci 

„Rekonstrukce ulice Sokolské“ – stavební objekt komunikace. V případě žádosti o dotaci na MF ČR na 

akci „Zvýšení počtu učeben ZŠ Tlumačov“ obec úspěšná nebyla.  

 Dále starosta informoval o záměru Správy železnic s. o., OŘ Olomouc na opravu objektů osobního 

nádraží v žst. Tlumačov. 

 

 

 

Jednání skončilo v 18:20 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

Datum: 24. 6. 2021 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

 

 

 

Ing. Rostislav Talaš Mgr. Lenka Odložilíková 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 23. 6. 2021 
 

 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 23. 6. 2021 přijalo tato usnesení: 

 

 

 

 Usnesení  Z1/17/06/21 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 23. 6. 2021.  

   

  Usnesení Z2/17/06/21 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 23. 6. 2021 Ing. Rostislava Talaše a Mgr. Lenku Odložilíkovou. 

 

 Usnesení Z3/17/06/21 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 28 4. 2021 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/17/06/21 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 28. 4. 

2021 do 23. 6. 2021. 

 

 Usnesení Z5/17/06/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje účetní závěrku obce Tlumačov sestavenou k 31. 12. 2020. 

 

 Usnesení Z6/17/06/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Závěrečný účet obce Tlumačov za rok 2020 včetně Zprávy 

auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 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 Z7/17/06/21 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje spolku S.K. Tlumačov, z.s. neinvestiční finanční transfer ve 

výši 140.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to: 

 činnost a zabezpečení fungování družstva předpřípravky, na dopravu k zápasům, cestovní 

příkazy, materiál na zabezpečení družstva (sítě, balony, dresy, kopačky, rukavice, rozlišováky, 

tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové soustředění - tábor, energie 

(vodné, stočné, el. energie, plyn), občerstvení hráčů, ve výši 8.000 Kč 

 činnost a zabezpečení fungování družstva starší přípravky, na dopravu k zápasům, cestovní 

příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, rukavice, 

rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové soustředění - 

tábor, energie (vodné, stočné, el. energie, plyn), občerstvení hráčů, ve výši 25.000 Kč 

 činnost a zabezpečení fungování družstva mladších žáků, na dopravu k zápasům, cestovní 

příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, rukavice, 

rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové soustředění - 

tábor, energie (vodné, stočné, el. energie, plyn), občerstvení hráčů, ve výši 25.000 Kč 

 činnost a zabezpečení fungování družstva dorostu, na dopravu k zápasům, cestovní příkazy, 

materiál na zabezpečení družstva (sítě, balony, dresy, rukavice, kopačky, rozlišováky, tréninkové 

a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové soustředění - tábor, energie (vodné, stočné, 

el. energie, plyn), občerstvení hráčů, ve výši 40 000 Kč 
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 Jarní turnaj žáků a přípravek – nákup pohárů a medailí pro zúčastněné týmy, občerstvení hráčů, 

ve výši 10.000 Kč 

 zajištění oslav 90 let činnosti S.K. Tlumačov – úhrada nákladů spojených s propagací a vlastním 

zajištěním oslav, nákladů spojených s důstojným průběhem oslav a reprezentací místních 

fotbalových družstev na plánovaných zápasech v rámci těchto oslav, zajištění občerstvení 

zúčastněných družstev, atd., ve výši 10.000 Kč 

 Mikulášský turnaj žáků a přípravek – sladké odměny, občerstvení hráčů, ve výši 2.000 Kč 

 zakoupení 2 kusů praček – na praní dresů, ve výši 20.000 Kč 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 2021/PAM/006 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 140.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

S.K. Tlumačov, z.s.. 

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

 

 Usnesení Z8/17/06/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov revokuje usnesení č. Z6/13/10/20 ze dne 21. 10. 2020 v plném 

rozsahu. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 320/1 – ostatní plocha, 

jiná plocha o výměře 154 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za následujících podmínek: 

 kupní cena  min. 200 Kč/m2 

 účel využití plochy zeleně, zahrada  

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

vklad do katastru nemovitostí atd.)  

 

 Usnesení Z9/17/06/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti na zřízení a provozování 

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě stavby – „Optická síť FTTx Tlumačov, 

I. etapa“ – 1. část, spočívající v umístění HDPE trubek 40 mm a optických silnostěnných trubiček PE 

14/10 mm na pozemcích p. č.779/9, 779/23, 779/30, 779/31, 829/18, 829/23, 2445, 2446/2, 2486/1 a 

2539/1 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 k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti.  

 

 Usnesení Z10/17/06/21 

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

a provozování podzemních inženýrských sítí, které budou realizovány v rámci stavby – „Změna 

trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“ na pozemcích p. č. 503/8, 

1398/32, 2440/17, 2598 a 3239 v k. ú. Tlumačov na Moravě, se státní organizací Správa železnic, 

s.o., se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město. 

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

služebnosti.  

 

 Usnesení Z11/17/06/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na 

zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, Hofírek čp. 644, kabel NN“ 

spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a kabelového pilíře SR542 na pozemku 

p. č. 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 BVB.  

 

 Usnesení Z12/17/06/21 

 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 15. 06. 2021. 
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 Usnesení Z13/17/06/21 

 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 15. 06. 2021. 

 

 Usnesení Z14/17/06/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce na 2. pololetí 2021. 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

 

Ing. Rostislav Talaš Mgr. Lenka Odložilíková 


