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Z á p i s   č. 2  ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov  dne 10. 12. 2014 
 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

 

Návrh programu: 

1)     Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu  

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

3) Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 10. 9. 2014 do 

10. 12. 2014 
4) Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva obce Tlumačov 

5) Finanční výbor – doplnění členů 

6) Kontrolní výbor – doplnění členů 

7) Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce ZŠ 

Tlumačov 

8) Rozpočtová změna č. 5/2014 

9) Rozpočtové provizorium rok 2015 

10) Krátkodobý revolvingový úvěr na rok 2015 

11) Schválení obřadníka 

12) Návrh Dohody o ukončení Rámcové smlouvy 

13) Smlouva o zřízení VB na pozemcích p. č. 2540 a 2542/1 (KN) v k. ú. 

Tlumačov na Moravě 

14) Smlouva o zřízení VB na pozemcích p. č. 2536 a 2669 (KN) v k. ú. 

Tlumačov na Moravě 

15) Smlouva o zřízení VB na pozemcích p. č. 1436/8 a 2614/2 (KN) v k. ú. 

Tlumačov na Moravě 

16) Smlouva o zřízení VB na pozemcích p. č. 1449/1 (KN) v k. ú. Tlumačov 

na Moravě 

17) Odkup částí pozemků p. č. 1398/11 a 2458 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

18) Záměr odprodeje objektu Domu služeb č. p. 799 a pozemku p. č. st. 1061 

19) Termíny řádných zasedání orgánu obce na 1. pololetí 2015 

20) Smlouva o zániku předkupního práva 

 

Vzhledem k tomu, že body 17 a 20 spolu úzce souvisí, navrhuje se jejich 

projednání spojit. 

 

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 
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Usnesení  Z1/02/12/14 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 10. 12. 2014 s tím, že body 17 a 20 budou 

projednány současně. 

 

 

1. Schválení zapisovatelky, 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 pp. MUDr. František Kel a Alois Petřík. 

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 10. prosince 2014 pp. MUDr. Františka Kela a Aloise Petříka. 

 

  Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (MUDr. Kel) 

 

  Usnesení Z2/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 10. prosince 2014 pp. MUDr. Františka Kela a Aloise Petříka. 

 

 

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

 Podle sdělení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 10. 9. 2014 Mgr. Lenky 

Odložilíkové a Mgr. Aleše Kouřila byl tento shledán v pořádku, bez připomínek. 

 

V průběhu projednávání tohoto bodu se v 17:05 hodin dostavila pí Alena Hozová. 

 

  Podle sdělení ověřovatelů zápisu z ustavujícího jednání zastupitelstva obce ze dne 10. 11. 2014 pí Aleny 

Hozové a Ing. Antonína Jonáška byl tento shledán v pořádku, bez připomínek. 

 

 Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2010 (poslední zasedání ve 

volebním období 2010-2014) a ustavujícího jednání ZO dne 10. 11. 2014 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 zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 a 10. 11. 2014 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisů a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 a 10. 11. 2014 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 10. 9. 2014 do 10. 12. 2014 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 10. 9. 2014 do 

10. 12. 2014 – viz příloha. 
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 Usnesení rady obce jsou zveřejňována průběžně na webových stránkách obce. 

 

  Ing. Jonášek upřesnil, že jednání rady dne 2. 10. 2014 bylo řádné jednání, a doplnil informaci o přijatých 

usneseních radou obce na mimořádném jednání a formou per rollam: 

 

 Rada obce Tlumačov na svém mimořádném jednání dne 10. 9. 2014 přijala tato usnesení: 

  Usnesení R1/M17/09/14 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání mimořádného zasedání rady obce dne 

10. 9. 2014.  

 

  Usnesení R2/M17/09/14 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Smlouvu o dílo mezi Ing. Markétou Hoškovou, Osvoboditelů 

3778/304, 760 01 Zlín a Obcí Tlumačov na přípravu podkladů ke smlouvě se SFŽP a další 

administrace žádosti k dotačnímu projektu z OPŽP, vč. jeho závěrečného vyhodnocení. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.  

 

  Usnesení R3/M17/09/14 

 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření Smlouvy č. 14165343 o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí mezi Státním 

fondem životního prostředí České republiky a obcí Tlumačov na akci „Úspora energie budovy 

zdravotního střediska Tlumačov. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

 

  Usnesení R4/M17/09/14 

 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření smlouvu číslo 13162656 na realizaci akci „Regionální 

biokoridor BK 1581 k. ú. Tlumačov na Moravě“ o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, mezi Státním fondem životního 

prostředí České republiky, IČ: 00020729 a obcí Tlumačov, IČ: 00284572 v předloženém znění.  

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce Ing. Antonína Jonáška k podpisu smlouvy. 

 

  Usnesení R5/M17/09/14 

 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu číslo 1040006411/001“ se 

společností E. ON Distribuce, a.s., České Budějovice, se sídlem F.A.Garstnera 2151/6, 370 49  

České Budějovice zastoupenou společností E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F.A.Garstnera 

2151/6, 370 49  České Budějovice České Budějovice. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce Ing. Antonína Jonáška podpisem této smlouvy.  

 

  Rada hlasováním per rollam dne 29. 10. 2014 přijala také toto usnesení: 

  Usnesení R2/10/14/53-PR 

 Rada obce Tlumačov schvaluje přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje schválené 

usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje dne 17. 9. 2014.  

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce Ing. Antonína Jonáška podpisem této smlouvy.  

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 10. 9. 

2014 do 10. 12. 2014 včetně doplňujících informací, které předložil Ing. Jonášek. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z4/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 10. 9. 

2014 do 10. 12. 2014 včetně doplňujících informací, které předložil Ing. Jonášek. 
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4. Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva obce Tlumačov 

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

tajemník OÚ Ing. Jaromír Janský. 

 

 Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Tlumačov s účinností ode dne 

schválení.  

 

  Protinávrh (Ing. Jonášek): 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov odkládá projednání Jednacího řádu Zastupitelstva obce Tlumačov na příští 

zasedání.   

 

 Hlasování o protinávrhu: pro – 15 

     proti – 0 

     zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov odkládá projednání Jednacího řádu Zastupitelstva obce Tlumačov na příští 

zasedání.   

 

 

5. Finanční výbor – doplnění členů 

 

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

Růžena Vaňharová, předsedkyně finančního výboru. 

 

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje doplnění členů finanční výboru: Ing. Roman Huráň, 

MUDr. František Kel, Ing. Jan Rýdel, Ing. Pavla Hlaváčová. 

 

 Protinávrh (p. Skopal): 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje doplnění členů finanční výboru: Ing. Roman Huráň, 

MUDr. František Kel, Karel Skopal, Ing. Pavla Hlaváčová. 

 

 Hlasování o protinávrhu: pro – 2 (pp. Skopal, Petřík) 

     proti – 12 (pp. Horka, RNDr. Ing. Drbal, Mgr. Kouřil, Mgr. Kel, Ing. Rýdel,  

           Vaňharová, Hozová, Konečná, Mgr. Odložilíková, MUDr. Kel,  

           Ing. Talaš, Ing. Jonášek) 

     zdržel se – 1 (Mgr. Huráň) 

 

 Hlasování o původním návrhu: pro – 12 (pp. Horka, RNDr. Ing. Drbal, Mgr. Kouřil, Mgr. Kel,  

          Ing. Rýdel, Vaňharová, Hozová, Konečná, Mgr. Huráň, 

          Mgr. Odložilíková, Ing. Talaš, Ing. Jonášek) 

      proti – 2 (pp. Skopal, Petřík) 

      zdržel se – 1 (MUDr. Kel) 

 

 Usnesení Z6/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje doplnění členů finanční výboru: Ing. Roman Huráň, 

MUDr. František Kel, Ing. Jan Rýdel, Ing. Pavla Hlaváčová. 

 

 

6. Kontrolní výbor – doplnění členů 
  

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

Ing. Antonín Jonášek, předseda kontrolního výboru. 
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  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje doplnění členů kontrolního výboru: Václav Vymětalík, Ing. 

Štefan Hrtús, Klára Janská, Pavel Popovský. 

 

 Protinávrh (p. Skopal): 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje doplnění členů kontrolního výboru: Václav Vymětalík, Ing. 

Štefan Hrtús, Alois Petřík, Pavel Popovský. 

 

 Hlasování o protinávrhu: pro – 2 (pp. Skopal, Petřík) 

     proti – 11 (pp. Horka, Mgr. Kouřil, Mgr. Kel, Ing. Rýdel, Vaňharová,  

           Hozová, Konečná, Mgr. Odložilíková, MUDr. Kel, Ing. Talaš, 

           Ing. Jonášek) 

     zdržel se – 1 (Mgr. Huráň, RNDr. Ing. Drbal) 

 

 Hlasování o původním návrhu: pro – 13 (pp. Horka, RNDr. Ing. Drbal, Mgr. Kouřil, Mgr. Kel,  

          Ing. Rýdel, Vaňharová, Hozová, Konečná, Mgr. Huráň, 

          Mgr. Odložilíková, MUDr. Kel, Ing. Talaš, Ing. Jonášek) 

      proti – 2 (pp. Skopal, Petřík) 

      zdržel se – 0 

 

 

 Usnesení Z7/02/12/14 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje doplnění členů kontrolního výboru: Václav Vymětalík, 

Ing. Štefan Hrtús, Klára Janská, Pavel Popovský. 
 

 

7. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce ZŠ Tlumačov 
  

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

vedoucí ekonomického oddělení OÚ Lenka Dědková. 

 

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci z rozpočtu obce Tlumačov p. o. Základní škole Tlumačov a pověřuje starostu pana 

Petra Horku k podpisu uvedené smlouvy. 
 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/02/12/14 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci z rozpočtu obce Tlumačov p. o. Základní škole Tlumačov a pověřuje starostu pana 

Petra Horku k podpisu uvedené smlouvy. 
 

 

 

8. Rozpočtová změna č. 5/2014 
 

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

vedoucí ekonomického oddělení OÚ Lenka Dědková. 
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  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2014 rozpočtu obce pro rok 2014 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 6.557.000,- Kč a zvýšení výdajů o 6.557.000,- Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2014 po změně č. 5/2014 činí 46.688.000,- Kč a výdaje po změně č. 5/2014 

činí 46.688.000,- Kč. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z9/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2014 rozpočtu obce pro rok 2014 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 6.557.000,- Kč a zvýšení výdajů o 6.557.000,- Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2014 po změně č. 5/2014 činí 46.688.000,- Kč a výdaje po změně č. 5/2014 

činí 46.688.000,- Kč. 

 

 

9. Rozpočtové provizorium 
 

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

vedoucí ekonomického oddělení OÚ Lenka Dědková. 

 

   Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2015 pro Obec 

Tlumačov, a tím postup a použití finančních prostředků v I. čtvrtletí roku 2015. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové provizorium pro Obec Tlumačov na I. čtvrtletí 

roku 2015. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z10/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2015 pro Obec 

Tlumačov, a tím postup a použití finančních prostředků v I. čtvrtletí roku 2015. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové provizorium pro Obec Tlumačov na I. čtvrtletí 

roku 2015. 

 

 

10. Krátkodobý revolvingový úvěr ve výši 3 mil. Kč 
 

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

vedoucí ekonomického oddělení OÚ Lenka Dědková. 

 

   Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje nabídku Komerční banky, a. s., pobočky Zlín ze dne 21. 11. 

2014 na Krátkodobý revolvingový úvěr ve výši 3 mil. Kč, který je blíže specifikován níže 

uvedenými podmínkami: 

 zvolená úroková sazba 7 D PRIBOR + 1,49 % p. a. ze zůstatku jistiny 

 cena za rezervaci zdrojů   = 0,20 % p. a. 

 úvěr bude poskytnut    bez zajištění 

 cena za zpracování žádosti o úvěr  = zdarma 

 cena za realizaci úvěru   = zdarma 

 cena za spravování úvěru   = zdarma 

 cena za předčasné splacení úvěru  bez sankcí 
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 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce uzavřít smlouvu s Komerční bankou, a. s. na 

poskytnutí krátkodobého revolvingového úvěru ve výši 3 mil. Kč dle nabídky ze dne 21. 11. 2014 na 

profinancování časového nesouladu mezi příjmy a výdaji v rozpočtu obce. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z11/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje nabídku Komerční banky, a. s., pobočky Zlín ze dne 21. 11. 

2014 na Krátkodobý revolvingový úvěr ve výši 3 mil. Kč, který je blíže specifikován níže 

uvedenými podmínkami: 

 zvolená úroková sazba 7 D PRIBOR + 1,49 % p. a. ze zůstatku jistiny 

 cena za rezervaci zdrojů   = 0,20 % p. a. 

 úvěr bude poskytnut    bez zajištění 

 cena za zpracování žádosti o úvěr  = zdarma 

 cena za realizaci úvěru   = zdarma 

 cena za spravování úvěru   = zdarma 

 cena za předčasné splacení úvěru  bez sankcí 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce uzavřít smlouvu s Komerční bankou, a. s. na 

poskytnutí krátkodobého revolvingového úvěru ve výši 3 mil. Kč dle nabídky ze dne 21. 11. 2014 na 

profinancování časového nesouladu mezi příjmy a výdaji v rozpočtu obce. 

 

 

11. Schválení člena zastupitelstva do funkce obřadníka 
 

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

matrikářka Ladislava Vránová. 

 

   Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje na místo funkce obřadníka, členku ZO Mgr. Lenku 

Odložilíkovou, která může zastupovat starostu či místostarostu při občanských obřadech a jiných 

významných příležitostech a užívat závěsný znak. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (Mgr. Odložilíková) 

 

 Usnesení Z12/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje na místo funkce obřadníka, členku ZO Mgr. Lenku 

Odložilíkovou, která může zastupovat starostu či místostarostu při občanských obřadech a jiných 

významných příležitostech a užívat závěsný znak. 

 

 

12. Dohoda o ukončení Rámcové smlouvy (SENIOR Otrokovice) 

 

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

matrikářka Ladislava Vránová. 

 

   Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Dohodu o ukončení Rámcové smlouvy o podmínkách 

poskytování příspěvku na pobytové sociální služby občanům obce v zařízení SENIOR Otrokovice, 

příspěvková organizace, dnem 31. 12. 2014. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této dohody.  
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 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z13/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Dohodu o ukončení Rámcové smlouvy o podmínkách 

poskytování příspěvku na pobytové sociální služby občanům obce v zařízení SENIOR Otrokovice, 

příspěvková organizace, dnem 31. 12. 2014. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této dohody.  

 

P ř e s t á v k a     

18:15 hodin – 18:25 hodin 

 

13. Smlouva o zřízení VB na pozemcích p. č. 2540 a 2542/1 /KN) v k. ú. Tlumačov na 

Moravě 
 

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

vedoucí odd. výstavby a majetku Michal Veselský. 

 

   Návrh usnesení: 

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

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Prages, kabel NN“ – spočívající 

v uložení kabelového vedení NN, umístění přípojkové skříně - pilíře NN a uzemnění na pozemcích 

KN p. č. 2540 a 2542/1 v k.ú. Tlumačov na Moravě se společností E. ON Distribuce, a.s., se sídlem 

F. A.Garstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 

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

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z14/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Prages, kabel NN“ – spočívající 

v uložení kabelového vedení NN, umístění přípojkové skříně - pilíře NN a uzemnění na pozemcích 

KN p. č. 2540 a 2542/1 v k. ú. Tlumačov na Moravě se společností E. ON Distribuce, a. s., se sídlem 

F. A. Garstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 

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

 

 

14. Smlouva o zřízení VB na pozemcích p. č. 2536 a 2669 /KN) v k. ú. Tlumačov na 

Moravě 
 

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

vedoucí odd. výstavby a majetku Michal Veselský. 

 

   Návrh usnesení: 

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

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Šarman, kabel NN“ – spočívající 

v uložení kabelového vedení NN na pozemcích KN p. č. 2536 a 2669 v k. ú. Tlumačov na Moravě se 

společností E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Garstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 

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

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 
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 Usnesení Z15/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Šarman, kabel NN“ – spočívající 

v uložení kabelového vedení NN na pozemcích KN p. č. 2536 a 2669 v k. ú. Tlumačov na Moravě se 

společností E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Garstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 

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

 

 

15. Smlouva o zřízení VB na pozemcích p. č. 1436/8 a 2614/2 /KN) v k. ú. Tlumačov na 

Moravě 
 

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

vedoucí odd. výstavby a majetku Michal Veselský. 

 

   Návrh usnesení: 

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

provozování plynárenského zařízení stavby „Trojdomek, p. č. 1436/6, ul. Metlov, Tlumačov objekt 

SO 05 - Prodloužení STL plynovodu, k. ú. Tlumačov na Moravě“ – spočívající v umístění STL 

plynovodu na pozemcích KN p. č. 1436/8 a 2614/2 v k. ú. Tlumačov na Moravě se společností RWE 

GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. 

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

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z16/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování plynárenského zařízení stavby „Trojdomek, p. č. 1436/6, ul. Metlov, Tlumačov objekt 

SO 05 - Prodloužení STL plynovodu, k. ú. Tlumačov na Moravě“ – spočívající v umístění STL 

plynovodu na pozemcích KN p. č. 1436/8 a 2614/2 v k. ú. Tlumačov na Moravě se společností RWE 

GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. 

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

 

 

16. Smlouva o zřízení VB na pozemcích p. č. 1449/1 /KN) v k. ú. Tlumačov na Moravě 
 

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

vedoucí odd. výstavby a majetku Michal Veselský. 

 

   Návrh usnesení: 

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

provozování přípojky na veřejný rozvod elektrické energie stavby „62952_OlomoucZlin_Tlumacov“ 

– spočívající v uložení kabelového vedení NN na pozemku KN p. č. 1449/1 v k. ú. Tlumačov na 

Moravě se společností T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4. 

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

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 
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 Usnesení Z17/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování přípojky na veřejný rozvod elektrické energie stavby „62952_OlomoucZlin_Tlumacov“ 

– spočívající v uložení kabelového vedení NN na pozemku KN p. č. 1449/1 v k. ú. Tlumačov na 

Moravě se společností T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4. 

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

 

17. Odkup částí pozemků p. č. 1398/11 a 2458 v k. ú. Tlumačov na Moravě 
+ 

20. Smlouva o zániku předkupního práva 
 

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

tajemník OÚ Ing. Jaromír Janský. 

 

   Návrh usnesení (původní k bodu č. 17): 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu příp. místostarostu obce jednáním se společností 

DANAD jako novým vlastníkem pozemků o odkupu částí pozemků, které jsou součástí veřejných ploch 

a zasahují mimo oplocený areál společnosti.  

 

   Návrh usnesení (původní k bodu č. 20): 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí předložený materiál.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov nesouhlasí s odkoupením nemovitostí pozemku parcela č. st. 1311/1 –

 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e. – jiná stavba, pozemku parcela 

č. 1398/11 – ostatní plocha, manipulační plocha, tak, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 1785 pro 

 k. ú. Tlumačov na Moravě, obci Tlumačov, okres Zlín, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, 

Katastrální pracoviště Zlín. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov souhlasí se zrušením předkupního práva obce k nemovitosti pozemku 

parc. č. st. 1311/1 – zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/č. e. – jiná stavba, 

pozemku parc. č. 1398/11 – ostatní plocha, manipulační plocha tak, jak je zapsáno na listu vlastnictví 

č. 1785 pro  k. ú. Tlumačov na Moravě, obci Tlumačov.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předložený návrh smlouvy o zániku předkupního práva jako 

práva věcného k pozemku parc. č. st. 1311/1 – zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba 

bez čp/če – jiná stavba, pozemku parc. č. 1398/11 – ostatní plocha, manipulační plocha,  v  k. ú. 

Tlumačov na Moravě. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá starostovi obce uzavřít s LESNICTVÍM KOHOUTEK s. r. o. – 

v likvidaci, se sídlem Dr. Horníčka 679, 763 62 Tlumačov, IČ: 469 82 434 smlouvu o zániku 

předkupního práva jako práva věcného k pozemku parc. č. st. 1311/1 – zastavěná plocha a nádvoří, 

na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e. – jiná stavba, pozemku parc. č. 1398/11 – ostatní plocha, 

manipulační plocha,  v  k. ú. Tlumačov na Moravě, ve schváleném znění. 

 

  Protinávrh obou výše uvedených usnesení (Mgr. Kel): 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí předložený materiál.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov nesouhlasí s odkoupením nemovitostí pozemku parcela č. st. 1311/1 –

 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e. – jiná stavba, pozemku parcela 

č. 1398/11 – ostatní plocha, manipulační plocha, tak, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 1785 pro 

 k. ú. Tlumačov na Moravě, obci Tlumačov, okres Zlín, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, 

Katastrální pracoviště Zlín. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce (místostarostu obce) jednáním se společností 

Lesnictví Kohoutek s. r. o. – v likvidaci a společností DANAD s. r. o. o podmínkách odprodeje části 

pozemku p. č. 1398/11 a části pozemku p. č. 2458 vše v k. ú. Tlumačov na Moravě a o smluvních 

podmínkách smlouvy o vzdání se věcného předkupního práva. 
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 Hlasování o protinávrhu: pro – 15 

     proti – 0 

     zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z18/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí předložený materiál.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov nesouhlasí s odkoupením nemovitostí pozemku parcela č. st. 1311/1 –

 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e. – jiná stavba, pozemku parcela 

č. 1398/11 – ostatní plocha, manipulační plocha, tak, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 1785 pro 

 k. ú. Tlumačov na Moravě, obci Tlumačov, okres Zlín, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, 

Katastrální pracoviště Zlín. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce (místostarostu obce) jednáním se společností 

Lesnictví Kohoutek s. r. o. – v likvidaci a společností DANAD s. r. o. o podmínkách odprodeje části 

pozemku p. č. 1398/11 a části pozemku p. č. 2458 vše v k. ú. Tlumačov na Moravě a o smluvních 

podmínkách smlouvy o vzdání se věcného předkupního práva. 

 

 

18. Záměr odprodeje objektu Domu služeb č. p. 799 a pozemku p. č. st. 1061 
 

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

vedoucí odd. výstavby a majetku Michal Veselský. 

 

   Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje záměr prodeje objektu Domu služeb Tlumačov číslo popisné 

799, včetně pozemku parcelní číslo st. 1061 v katastrálním území Tlumačov na Moravě. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z19/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje záměr prodeje objektu Domu služeb Tlumačov číslo popisné 

799, včetně pozemku parcelní číslo st. 1061 v katastrálním území Tlumačov na Moravě. 

 

 

19. Termíny řádných zasedání orgánů obce Tlumačov na 1. pololetí 2015 
 

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

 

   Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny zasedání orgánů obce na 1.pololeti 2015 se změnou 

termínu zasedání ZO dne 18. března 2015 (místo 25. března). 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z20/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny zasedání orgánů obce na 1.pololeti 2015 se změnou 

termínu zasedání ZO dne 18. března 2015 (místo 25. března). 
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Různé, dotazy, diskuse, závěr 
 

 Ing. Jonášek připomněl delegování zástupce obce Tlumačov do MAS Jižní Haná o. p. s.  

 Na žádost zastupitelů bude starosta obce rozesílat informativní SMS před zasedáním orgánů obce (rada, 

zastupitelstvo) vždy po umístění materiálů pro jednání na webové stránky tak, jak tomu bylo 

v minulosti. 

 Paní Lorencová, bytem Nivy, Tlumačov vyslovila velkou nespokojenost s povolením zřízení výrobny 

potravin ze sójových bobů v bezprostřední blízkosti obytných domů v ul. Machovské, a s tím spojené 

obavy z obtěžování hlukem, zápachem a dalšími nepříjemnými důsledky tohoto provozu. 

 Starosta obce přislíbil prověření celé záležitosti s tím, že bude paní Lorencovou v této věci 

informovat. 

 

 

 

 

Jednání skončilo v 19:55 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

Datum: 11. 12. 2014 

 

Ověřovatelé zápisu: MUDr. František Kel 

     

     Alois Petřík 

 

Starosta obce: 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 10. 12. 2014 
 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 10. 12. 2014 přijalo tato usnesení: 

 

 

  Usnesení  Z1/02/12/14 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 10. 12. 2014 s tím, že body 17 a 20 

budou projednány současně. 

 

  Usnesení Z2/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 10. prosince 2014 pp. MUDr. Františka Kela a Aloise Petříka. 

 

 Usnesení Z3/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisů a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 a 10. 11. 2014 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 10. 9. 

2014 do 10. 12. 2014 včetně doplňujících informací, které předložil Ing. Jonášek. 

 

 Usnesení Z5/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov odkládá projednání Jednacího řádu Zastupitelstva obce Tlumačov na příští 

zasedání.   

 

 Usnesení Z6/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje doplnění členů finanční výboru: Ing. Roman Huráň, 

MUDr. František Kel, Ing. Jan Rýdel, Ing. Pavla Hlaváčová. 

 

 Usnesení Z7/02/12/14 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje doplnění členů kontrolního výboru: Václav Vymětalík, 

Ing. Štefan Hrtús, Klára Janská, Pavel Popovský. 
 

 Usnesení Z8/02/12/14 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci z rozpočtu obce Tlumačov p. o. Základní škole Tlumačov a pověřuje starostu pana 

Petra Horku k podpisu uvedené smlouvy. 
 

 Usnesení Z9/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2014 rozpočtu obce pro rok 2014 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 6.557.000,- Kč a zvýšení výdajů o 6.557.000,- Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2014 po změně č. 5/2014 činí 46.688.000,- Kč a výdaje po změně č. 5/2014 

činí 46.688.000,- Kč. 

 

 Usnesení Z10/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2015 pro Obec 

Tlumačov, a tím postup a použití finančních prostředků v I. čtvrtletí roku 2015. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové provizorium pro Obec Tlumačov na I. čtvrtletí 

roku 2015. 
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 Usnesení Z11/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje nabídku Komerční banky, a. s., pobočky Zlín ze dne 21. 11. 

2014 na Krátkodobý revolvingový úvěr ve výši 3 mil. Kč, který je blíže specifikován níže 

uvedenými podmínkami: 

 zvolená úroková sazba 7 D PRIBOR + 1,49 % p. a. ze zůstatku jistiny 

 cena za rezervaci zdrojů   = 0,20 % p. a. 

 úvěr bude poskytnut    bez zajištění 

 cena za zpracování žádosti o úvěr  = zdarma 

 cena za realizaci úvěru   = zdarma 

 cena za spravování úvěru   = zdarma 

 cena za předčasné splacení úvěru  bez sankcí 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce uzavřít smlouvu s Komerční bankou, a. s. na 

poskytnutí krátkodobého revolvingového úvěru ve výši 3 mil. Kč dle nabídky ze dne 21. 11. 2014 na 

profinancování časového nesouladu mezi příjmy a výdaji v rozpočtu obce. 

 

 Usnesení Z12/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje na místo funkce obřadníka, členku ZO Mgr. Lenku 

Odložilíkovou, která může zastupovat starostu či místostarostu při občanských obřadech a jiných 

významných příležitostech a užívat závěsný znak. 

 

 Usnesení Z13/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Dohodu o ukončení Rámcové smlouvy o podmínkách 

poskytování příspěvku na pobytové sociální služby občanům obce v zařízení SENIOR Otrokovice, 

příspěvková organizace, dnem 31. 12. 2014. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této dohody.  

 

 Usnesení Z14/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Prages, kabel NN“ – spočívající 

v uložení kabelového vedení NN, umístění přípojkové skříně - pilíře NN a uzemnění na pozemcích 

KN p. č. 2540 a 2542/1 v k. ú. Tlumačov na Moravě se společností E. ON Distribuce, a. s., se sídlem 

F. A. Garstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 

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

 

 Usnesení Z15/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Šarman, kabel NN“ – spočívající 

v uložení kabelového vedení NN na pozemcích KN p. č. 2536 a 2669 v k. ú. Tlumačov na Moravě se 

společností E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Garstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 

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

 

 Usnesení Z16/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování plynárenského zařízení stavby „Trojdomek, p. č. 1436/6, ul. Metlov, Tlumačov objekt 

SO 05 - Prodloužení STL plynovodu, k. ú. Tlumačov na Moravě“ – spočívající v umístění STL 

plynovodu na pozemcích KN p. č. 1436/8 a 2614/2 v k. ú. Tlumačov na Moravě se společností RWE 

GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. 

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

 

 Usnesení Z17/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování přípojky na veřejný rozvod elektrické energie stavby „62952_OlomoucZlin_Tlumacov“ 

– spočívající v uložení kabelového vedení NN na pozemku KN p. č. 1449/1 v k. ú. Tlumačov na 

Moravě se společností T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.  
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 Usnesení Z18/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí předložený materiál.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov nesouhlasí s odkoupením nemovitostí pozemku parcela č. st. 1311/1 –

 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č. p./č. e. – jiná stavba, pozemku parcela 

č. 1398/11 – ostatní plocha, manipulační plocha, tak, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 1785 pro 

 k. ú. Tlumačov na Moravě, obci Tlumačov, okres Zlín, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, 

Katastrální pracoviště Zlín. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce (místostarostu obce) jednáním se společností 

Lesnictví Kohoutek s. r. o. – v likvidaci a společností DANAD s. r. o. o podmínkách odprodeje části 

pozemku p. č. 1398/11 a části pozemku p. č. 2458 vše v k. ú. Tlumačov na Moravě a o smluvních 

podmínkách smlouvy o vzdání se věcného předkupního práva. 

 

 Usnesení Z19/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje záměr prodeje objektu Domu služeb Tlumačov číslo popisné 

799, včetně pozemku parcelní číslo st. 1061 v katastrálním území Tlumačov na Moravě. 

 

 Usnesení Z20/02/12/14 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny zasedání orgánů obce na 1.pololeti 2015 se změnou 

termínu zasedání ZO dne 18. března 2015 (místo 25. března). 

 

 

Ověřovatelé zápisu: MUDr. František Kel 

     

     Alois Petřík 

 

Starosta obce: 

 


