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Z á p i s   č. 3  ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov  dne 11. 2. 2015 
 

 

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. 12. 2014 do 

11. 2. 2015 
4) Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva obce Tlumačov 

5) Schválení Jednacího řádu výborů Zastupitelstva obce Tlumačov 

6) Rozpočet obce na rok 2015 

7) Rozpočtový výhled na období 2016 - 2017 

8) Stanovení výše odměn občanům ve výborech a komisích, kteří nejsou 

členy ZO 

9) Schválení OZV „O zákazu konzumace alkoholických nápojů na 

některých veřejných prostranstvích“ 

10) E-ON Distribuce a. s. – BVB – p. č. 452, 2461/1, 1398/32, 2445, 2462/2, 

378 – přeložka VN 

11) Smlouva o právu provést stavbu – demontážní práce nadzem. vedení VN 

12) Smlouva o zřízení VB na pozemku p. č. 2443/1 (KN) v k. ú. Tlumačov 

na Moravě 

13) MOVO, a. s. Olomouc – revize a návrh změn rozsahu ochranného pásma 

2. stupně vodního zdroje Tlumačov - Kvasice 

14) Záměr odprodeje části pozemku p. č. 2667 (KN) v k. ú. Tlumačov na 

Moravě 

15) Smlouva o zřízení služebností inženýrských sítí na pozemcích p. č. 

2670/4, 2538/2 a 2485 (KN) v k. ú. Tlumačov na Moravě 

16) Budoucí převod pozemků pod objekty realizovanými v rámci stavby R55 

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. 

 

Před hlasováním o programu se v 17:05 hodin dostavila členka ZO pí Alena Hozová. 

 

Hlasování o programu:  pro – 14 

     proti – 0 

     zdržel se – 0 

 

 

Usnesení  Z1/03/02/15 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 11. 2. 2015.  
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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. Růžena Vaňharová a Ing. Rostislav Talaš. 

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 11. února 2015 pp. Růženu Vaňharovou a Ing. Rostislava Talaše. 

 

  Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (pp. Vaňharová, Ing. Talaš) 

 

  Usnesení Z2/03/02/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 11. února 2015 pp. Růženu Vaňharovou a Ing. Rostislava Talaše. 

 

 

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

 Podle sdělení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 10. 12. 2014 MUDr. Františka 

Kela a Aloise Petříka byl tento shledán v pořádku, bez připomínek. 

 

 Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 12. 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. 12. 2014 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/03/02/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisů a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce dne 10. 12. 2014 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 10. 12. 2014 do 11. 2. 2015 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 10. 12. 2014 

do 11. 2. 2015 – 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. 9. 

2014 do 11. 2. 2015.  

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 
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 Usnesení Z4/03/02/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 10. 9. 

2014 do 11. 2. 2015.  

 

 

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.  

 

 Hlasování o protinávrhu: pro – 14 

     proti – 0 

     zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/03/02/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Tlumačov s účinností ode dne 

schválení.  

 

 

5. Schválení Jednacího řádu výborů 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 výborů Zastupitelstva obce Tlumačov. 

 

 Hlasování o protinávrhu: pro – 14 

     proti – 0 

     zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z6/03/02/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Tlumačov. 

 

 

6. Rozpočet obce na rok 2015 
  

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

vedoucí ekonomického oddělení OÚ Lenka Dědková. 

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočet obce Tlumačov pro rok 2015 v předloženém 

rozsahu s celkovými příjmy a výdaji ve výši 40.161.700,- Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá obecnímu úřadu rozpracovat schválený rozpočet do 

příslušných rozpočtových položek. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu a obecní úřad, aby svou činností naplňoval 

jednotlivě paragrafy schváleného rozpočtu roku 2015 s tím, že bude usilováno ve skutečnosti vždy 

o vyrovnanou příjmovou a výdajovou stránku. 
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  1. protinávrh (p. Karel Skopal): 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočet obce Tlumačov pro rok 2015 s tím, že  

 § 3392 KIS – přidat 100.000 Kč jako investici na pořízení ozvučovacího zařízení v zasedacích 

prostorách KISu. Nově by bylo na KIS 1.579.000 Kč. 

 § 6171 – Místní správa – snížit o 100.000 Kč, takže nově by bylo 19.087.700 Kč. Snížení se dotkne 

konzultačních, poradenských a právních služeb. 

 

 

 2. protinávrh (Ing. Antonín Jonášek): 

  Zastupitelstvo obce schvaluje přesunutí částky 80.000,-- Kč z § 3111 Mateřská škola do § 6171 Místní 

správa, kapitola nespecifikované rezervy. 

 

  Zdůvodnění: 

  „Rozšíření MŠ ještě nebylo projednáno v ZO a provozní prostředky pro případ realizace rozšíření MŠ 

budou v této rezervě, rozšíření MŠ v současné době není realizováno.“ 

 

 

  3. protinávrh (Ing. Antonín Jonášek):  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rezervaci 2 mil. Kč z § 6171 Místní správa, kapitola 

nespecifikované rezervy na termínovaný vklad s dobou uložení min. 12 měsíců, jako část finančních 

prostředků pro případné kofinancování stavby „370 341 Morava, Tlumačov – ochranná hráz“. 

 Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce předložit na příštím jednání ZO návrhy nabídek alespoň 

tří bank na realizaci termínovaného vkladu. 

 

 Zdůvodnění: 

  „Vzhledem k zůstatku finančních prostředků k 31. 12. 2014 ve výši 6,3 mil. Kč a probíhajícímu 

územnímu řízení na stavbu ochranné hráze považuji za nutné počítat s touto stavbou a s případnou 

potřebou finančních prostředků na kofinancování.“ 

 

 

 Hlasování o 3. protinávrhu: pro – 5   (pp. Vaňharová, Hozová, Petřík, Ing. Talaš, Ing. Jonášek) 

     proti – 6 (pp. Horka, Mgr. Huráň, RNDr. Ing. Drbal, Mgr. Kel, Konečná, 

          MUDr. Kel) 

     zdržel se – 3 (pp. Mgr. Odložilíková, Mgr. Kouřil, Skopal) 

 

  3. protinávrh byl odmítnut. 

 

 

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

     proti – 9 (pp. Horka, Mgr. Huráň, RNDr. Ing. Drbal, Mgr. Kel, Konečná, 

          Vaňharová, Hozová, Mgr. Odložilíková, Skopal) 

     zdržel se – 3 (MUDr. Kel, Mgr. Kouřil, Ing. Talaš) 

 

 2. protinávrh byl odmítnut. 

 

 

 Hlasování o 1. protinávrhu: pro – 2   (pp. Skopal, Petřík) 

     proti – 10 (pp. Horka, Mgr. Huráň, RNDr. Ing. Drbal, Mgr. Kel, Konečná, 

          Vaňharová, Hozová, Mgr. Odložilíková, MUDr. Kel, Mgr. Kouřil) 

     zdržel se – 2 (Ing. Talaš, Ing. Jonášek) 

 

 1. protinávrh byl odmítnut. 
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 Hlasování o původním návrhu: pro – 12   (pp. Horka, Mgr. Huráň, RNDr. Ing. Drbal, Mgr. Kel,  

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

                                                                                 Kel, Ing. Talaš, Mgr. Kouřil, Ing. Jonášek)    

       proti – 1 (p. Skopal) 

       zdržel se – 1 (p. Petřík) 

 

 Usnesení Z7/03/02/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočet obce Tlumačov pro rok 2015 v předloženém 

rozsahu s celkovými příjmy a výdaji ve výši 40.161.700,- Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá obecnímu úřadu rozpracovat schválený rozpočet do 

příslušných rozpočtových položek. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu a obecní úřad, aby svou činností naplňoval 

jednotlivě paragrafy schváleného rozpočtu roku 2015 s tím, že bude usilováno ve skutečnosti vždy 

o vyrovnanou příjmovou a výdajovou stránku. 

 

 

7. Rozpočtový výhled na období 2016 – 2017 
  

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

vedoucí ekonomického oddělení OÚ Lenka Dědková. 

 

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtový výhled na období 2016 – 2017 v předloženém znění. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/03/02/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtový výhled na období 2016 – 2017 v předloženém znění. 

 

 

8. Stanovení výše odměn občanům ve výborech a komisích, kteří nejsou v ZO 
 

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

Danuše Dosoudilová, referent ekonomického oddělení OÚ. 

 

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje pro volební období 2014 - 2018 způsob odměňování za výkon 

funkce předsedy komisí a členů výborů a členů komisí – poskytování měsíční odměny analogicky podle 

nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších 

předpisů v souladu s výší měsíčních odměn neuvolněným členům OZ ve výši dle souhrnu stanovených 

odměn za každou jednotlivou vykovávanou funkci s platností od 1. 3. 2015. 

 

  Protinávrh (Ing. Jonášek): 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje pro volební období 2014 – 2018 způsob odměňování za výkon 

funkce předsedy komisí a členů výborů a členů komisí, kteří nejsou členy ZO, poskytování peněžitého 

daru 1x ročně v souladu se zákonem o obcích. Návrh peněžitého daru pro členy výborů a členy komisí, 

kteří nejsou členy ZO, předkládá radě obce předseda výboru nebo komise. Návrh peněžitého daru pro 

předsedu komise, který není členem ZO, předkládá radě obce starosta. 

 

 Zdůvodnění: 

  „Odměňování členů výborů a členů komisí, kteří nejsou členy ZO, bylo doposud nastaveno v režimu 

peněžitého daru 1x ročně. Tímto způsobem jsou odměňování i členové JSDH obce Tlumačov. Tento 

způsob povařuji za vyvážený a spravedlivý.“ 
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 Hlasování o protinávrhu: pro – 6 (pp. Vaňharová, Petřík, Skopal, MUDr. Kel, Mgr. Kel, Ing. Jonášek) 

     proti – 2 (pp. Horka, Mgr. Huráň) 

     zdržel se – 6 (pp. Mgr. Odložilíková, Mgr. Kouřil, Hozová, Konečná,  

                RNDr. Ing. Drbal, Ing. Talaš) 

 

  Protinávrh byl odmítnut. 

 

 Hlasování o původním návrhu: pro – 6 (pp. Horka, Mgr. Huráň, RNDr. Ing. Drbal, Mgr. Kel,  

        Ing. Talaš, Mgr. Kouřil) 

       proti – 3 (pp. Petřík, Skopal, Ing. Jonášek) 

       zdržel se – 5 (pp. Vaňharová, Mgr. Odložilíková, MUDr.. Kel,   

                  Hozová, Konečná) 

 

 Návrh usnesení k tomuto bodu byl odmítnut. 

 

 

9. Schválení OZV „O zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých 

veřejných prostranstvích“ 
 

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

tajemník OÚ Ing. Jaromír Janský. 

 

   Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje s platností od 1. 3. 2015 obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2015 

„O zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích“  

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (Ing. Jonášek) 

 

 Usnesení Z9/03/02/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje s platností od 1. 3. 2015 obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2015 

„O zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích“  

 

 

10. E.ON Distribuce a. s., BVB – p. č. 452, 2461/1, 1398/32, 2445, 2462/2, 378 – 

přeložka VN 
 

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

tajemník OÚ Ing. Jaromír Janský. 

 

   Návrh usnesení: 

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

břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov VN12o. 

Cementárna“, spočívající v umístění kabelového vedení VN na pozemcích KN parcelní čísla 452, 

2461/1, 1398/32, 2445, 378, 2462/2 v k. ú. Tlumačov na Moravě se společností E. ON Distribuce, 

a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z10/03/02/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov VN12o. 
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Cementárna“, spočívající v umístění kabelového vedení VN na pozemcích KN parcelní čísla 452, 

2461/1, 1398/32, 2445, 378, 2462/2 v k. ú. Tlumačov na Moravě se společností E. ON Distribuce, 

a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

 

 

11. Smlouva o právu provést stavbu – demontážní práce nadzemního vedení VN 
 

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

tajemník OÚ Ing. Jaromír Janský. 

 

   Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy číslo 1040006411/001 o právu provést stavbu se 

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

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z11/03/02/15 
 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy číslo 1040006411/001 o právu provést stavbu se 

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

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

 

 

12. Smlouva o zřízení VB na pozemku p. č. 2443/1 (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, Chujacová, kabel. smyčka“ – 

spočívající v uložení zemního kabelového vedení NN na pozemku KN p.č. 2443/1 v k.ú. Tlumačov 

na Moravě se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice. 

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

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

  (V době hlasování o tomto návrhu usnesení nebyla přítomna pí Vaňharová.) 

 

 Usnesení Z12/03/02/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Chujacová, kabel. smyčka“ – 

spočívající v uložení zemního kabelového vedení NN na pozemku KN p.č. 2443/1 v k.ú. Tlumačov 

na Moravě se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice. 

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

 

 

Přestávka od 18:30 do 18:40 hodin. 
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13. MOVO, a. s. Olomouc – revize a návrh změn rozsahu ochranného pásma 2. stupně 

vodního zdroje Tlumačov - Kvasice 
 

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

vedoucí odd. výstavby a majetku Michal Veselský. 

 

   Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí předložený hydrogeologický posudek „Tlumačov – 

Kvasice, revize a návrh změn ochranného pásma 2. stupně vodního zdroje“ z 12/2014 vypracovaný 

Mgr. Ivanou Žákovskou, Třešňové sady 1406, 769 01 Holešov, s tím, že uplatňuje níže uvedené 

podmínky:  

 nová hranice ochranného pásma 2. stupně vodního zdroje bude v intravilánu obce Tlumačov 

korespondovat se schválenými a aktualizovanými JÚAP Zlínského kraje pro správní obvod ORP 

Otrokovice ze dne 31. 12. 2014 

 v případě nových skutečností, které by měly dopad na katastrální území obce Tlumačov, je nutné 

tyto projednat s obcí Tlumačov 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z13/03/02/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí předložený hydrogeologický posudek „Tlumačov – 

Kvasice, revize a návrh změn ochranného pásma 2. stupně vodního zdroje“ z 12/2014 vypracovaný 

Mgr. Ivanou Žákovskou, Třešňové sady 1406, 769 01 Holešov, s tím, že uplatňuje níže uvedené 

podmínky:  

 nová hranice ochranného pásma 2. stupně vodního zdroje bude v intravilánu obce Tlumačov 

korespondovat se schválenými a aktualizovanými JÚAP Zlínského kraje pro správní obvod ORP 

Otrokovice ze dne 31. 12. 2014 

 v případě nových skutečností, které by měly dopad na katastrální území obce Tlumačov, je nutné 

tyto projednat s obcí Tlumačov 

 

 

14. Záměr odprodeje části pozemku p. č. 2667 (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 záměr odprodeje částí pozemku p. č. 2667 – ostatní plocha 

v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 67 m2 a cca 48 m2 za níže uvedených podmínek: 

 minimální kupní cena 70,- Kč/m2  

 náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (zpracování oddělovacího geometrického 

plánu, návrh na vklad do katastru nemovitostí)  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k jednání s ostatními občany v této lokalitě ve 

věci možnosti odkupu částí jimi dlouhodobě užívaných pozemků, které jsou doposud ve vlastnictví 

obce, a tím narovnání vlastnických vztahů. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 
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 Usnesení Z14/03/02/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr odprodeje částí pozemku p. č. 2667 – ostatní plocha 

v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 67 m2 a cca 48 m2 za níže uvedených podmínek: 

 minimální kupní cena 70,- Kč/m2  

 náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (zpracování oddělovacího geometrického 

plánu, návrh na vklad do katastru nemovitostí)  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k jednání s ostatními občany v této lokalitě ve 

věci možnosti odkupu částí jimi dlouhodobě užívaných pozemků, které jsou doposud ve vlastnictví 

obce, a tím narovnání vlastnických vztahů. 

 

 

15. Smlouva o zřízení služebností inženýrských sítí na pozemcích p. č. 2670/4, 2538/2 a 

2485 (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 služebností inženýrských sítí na zřízení a 

provozování přípojek splaškové kanalizace, elektrického vedení NN a vodovodu pro stavbu 

„Rekonstrukce a přístavba výrobního areálu Tlumačov, výrobní hala – ohýbárna betonářské oceli“ – 

spočívající v uložení výše uvedených přípojek na pozemcích KN p. č. 2670/4, 2538/2 a 2485 v k. ú. 

Tlumačov na Moravě se společností Navláčil stavební firma, s.r.o., se sídlem Bartošova 5532, 

760 01 Zlín. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení služebností 

inženýrských sítí.  

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z15/03/02/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení služebností inženýrských sítí na zřízení a 

provozování přípojek splaškové kanalizace, elektrického vedení NN a vodovodu pro stavbu 

„Rekonstrukce a přístavba výrobního areálu Tlumačov, výrobní hala – ohýbárna betonářské oceli“ – 

spočívající v uložení výše uvedených přípojek na pozemcích KN p. č. 2670/4, 2538/2 a 2485 v k. ú. 

Tlumačov na Moravě se společností Navláčil stavební firma, s.r.o., se sídlem Bartošova 5532, 

760 01 Zlín. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení služebností 

inženýrských sítí.  

 

 

16. Budoucí převod pozemků pod objekty realizovanými v rámci stavby R55 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 budoucí převod pozemků pod objekty, které byly realizovány 

v rámci stavby rychlostní komunikace „R55, stavba 5503 Skalka - Hulín“ v k. ú. Tlumačov na Moravě, 

od ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4. 
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 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z16/03/02/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje budoucí převod pozemků pod objekty, které byly realizovány 

v rámci stavby rychlostní komunikace „R55, stavba 5503 Skalka - Hulín“ v k. ú. Tlumačov na Moravě, 

od ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4. 

 

 

Různé, dotazy, diskuse, závěr 
 

Paní Vaňharová dala na zvážení zřízení osadního výboru v části obce Tlumačov-Skály a zapojit tak více 

občany z této části do dění v obci. 

 Ing. Jonášek v reakci na návrh paní Vaňharové sdělil, že v minulosti se v souladu s Programem rozvoje 

obce dvakrát uskutečnila beseda občanů Skal s vedením obce, kde mohli předkládat své náměty a 

požadavky. 

 

 

Jednání skončilo v 19:30 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

Datum: 12. 2. 2015 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Růžena Vaňharová 

 

     

     Ing. Rostislav Talaš 

 

 

Starosta obce: 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 11. 2. 2015 
 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 11. 2. 2015 přijalo tato usnesení: 

 

 

  Usnesení  Z1/03/02/15 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 11. 2. 2015.  

 

  Usnesení Z2/03/02/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 11. února 2015 pp. Růženu Vaňharovou a Ing. Rostislava Talaše. 

 

 Usnesení Z3/03/02/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisů a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce dne 10. 12. 2014 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/03/02/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 10. 9. 

2014 do 11. 2. 2015.  

 

 Usnesení Z5/03/02/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Tlumačov s účinností ode dne 

schválení.  

 

 Usnesení Z6/03/02/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Tlumačov. 

 

 Usnesení Z7/03/02/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočet obce Tlumačov pro rok 2015 v předloženém 

rozsahu s celkovými příjmy a výdaji ve výši 40.161.700,- Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá obecnímu úřadu rozpracovat schválený rozpočet do 

příslušných rozpočtových položek. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu a obecní úřad, aby svou činností naplňoval 

jednotlivě paragrafy schváleného rozpočtu roku 2015 s tím, že bude usilováno ve skutečnosti vždy 

o vyrovnanou příjmovou a výdajovou stránku. 

 

 Usnesení Z8/03/02/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtový výhled na období 2016 – 2017 v předloženém znění. 

 

 Usnesení Z9/03/02/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje s platností od 1. 3. 2015 obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2015 

„O zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích“  

 

 Usnesení Z10/03/02/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov VN12o. 

Cementárna“, spočívající v umístění kabelového vedení VN na pozemcích KN parcelní čísla 452, 

2461/1, 1398/32, 2445, 378, 2462/2 v k. ú. Tlumačov na Moravě se společností E. ON Distribuce, 

a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
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 Usnesení Z11/03/02/15 
 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy číslo 1040006411/001 o právu provést stavbu se 

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

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

 

 Usnesení Z12/03/02/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Chujacová, kabel. smyčka“ – 

spočívající v uložení zemního kabelového vedení NN na pozemku KN p.č. 2443/1 v k.ú. Tlumačov 

na Moravě se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice. 

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

 

 Usnesení Z13/03/02/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí předložený hydrogeologický posudek „Tlumačov – 

Kvasice, revize a návrh změn ochranného pásma 2. stupně vodního zdroje“ z 12/2014 vypracovaný 

Mgr. Ivanou Žákovskou, Třešňové sady 1406, 769 01 Holešov, s tím, že uplatňuje níže uvedené 

podmínky:  

 nová hranice ochranného pásma 2. stupně vodního zdroje bude v intravilánu obce Tlumačov 

korespondovat se schválenými a aktualizovanými JÚAP Zlínského kraje pro správní obvod ORP 

Otrokovice ze dne 31. 12. 2014 

 v případě nových skutečností, které by měly dopad na katastrální území obce Tlumačov, je nutné 

tyto projednat s obcí Tlumačov 

 

 Usnesení Z14/03/02/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr odprodeje částí pozemku p. č. 2667 – ostatní plocha 

v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 67 m2 a cca 48 m2 za níže uvedených podmínek: 

 minimální kupní cena 70,- Kč/m2  

 náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (zpracování oddělovacího geometrického 

plánu, návrh na vklad do katastru nemovitostí)  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k jednání s ostatními občany v této lokalitě ve 

věci možnosti odkupu částí jimi dlouhodobě užívaných pozemků, které jsou doposud ve vlastnictví 

obce, a tím narovnání vlastnických vztahů. 

 

 Usnesení Z15/03/02/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení služebností inženýrských sítí na zřízení a 

provozování přípojek splaškové kanalizace, elektrického vedení NN a vodovodu pro stavbu 

„Rekonstrukce a přístavba výrobního areálu Tlumačov, výrobní hala – ohýbárna betonářské oceli“ – 

spočívající v uložení výše uvedených přípojek na pozemcích KN p. č. 2670/4, 2538/2 a 2485 v k. ú. 

Tlumačov na Moravě se společností Navláčil stavební firma, s.r.o., se sídlem Bartošova 5532, 

760 01 Zlín. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení služebností 

inženýrských sítí.  

 

 Usnesení Z16/03/02/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje budoucí převod pozemků pod objekty, které byly realizovány 

v rámci stavby rychlostní komunikace „R55, stavba 5503 Skalka - Hulín“ v k. ú. Tlumačov na Moravě, 

od ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4. 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Růžena Vaňharová 

 

    Ing. Rostislav Talaš 

 

 

Starosta obce: 


