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Z á p i s   č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 18. 3. 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 11. 2. 2015 do 

18. 3. 2015 
4) Delegování zástupce obce do orgánů Místní akční skupiny Jižní Haná 

5) Schválení rozšíření MŠ Tlumačov 

6) Stanovení výše měsíčních odměn s účinností od 1. 4. 2015 občanům, 

kteří nejsou členy Zastupitelstva obce Tlumačov, za výkon funkce 

předsedy nebo člena komise RO a člena výboru ZO 

7) Nabídka k odkoupení pozemku p. č. 320/5 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

8) Prodej částí pozemku p. č. 2667 (KN) v k. ú. Tlumačov na Moravě 

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

Moravě 

10) Záměr odprodeje části pozemku p. č. 3377 (KN) v k. ú. Tlumačov na 

Moravě 

11) Určení zastupitele obce Tlumačov ve věcech pořizování a projednávání 

Územního plánu Tlumačov 

12) Plnění rozpočtového provizoria 

13) Zpráva o činnosti Finančního výboru ZO Tlumačov za období 2011-

2014 

14) Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění 

dopravní obslužnosti 

15) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZO Tlumačov za rok 2014 

 

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 

 

 

Usnesení  Z1/04/03/15 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 18. 3. 2015.  

 

 

1. Schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 
 

  Jednání zahájil v 17:00 hodin a dále řídil starosta obce Petr Horka. 
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  Zapisovatelkou byla pověřena pí Dana Kouřilová. 

 Ověřovateli zápisu byli určeni pp. Blanka Konečná a Karel Skopal. 

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 18. března 2015 pp. Blanku Konečnou a Karla Skopala. 

 

  Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (pp. Konečná, Skopal) 

 

  Usnesení Z2/04/03/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 18. března 2015 pp. Blanku Konečnou a Karla Skopala. 

 

 

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

 Podle sdělení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 11. 2. 2015 pp. Růženy Vaňharové 

a Ing. Rostislava Talaše byl tento shledán v pořádku, bez připomínek. 

 

 Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 11. 2. 2015 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 11. 2. 2015 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/04/03/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisů a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce dne 11. 2. 2015 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 11. 2. 2015 do 18. 3. 2015 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 11. 2. 2015 do 

18. 3. 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 11. 2. 

2015 do 18. 3. 2015.  

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z4/04/03/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 11. 2. 

2015 do 18. 3. 2015.  
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4. Delegování zástupce obce do orgánů Místní akční skupiny Jižní Haná 

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

tajemník OÚ Ing. Jaromír Janský. 

 

 Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov deleguje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, místostarostu  obce Tlumačov pana Mgr. Rajmunda Huráně, bytem, Sportovní 886, 763 62 

Tlumačov jako zástupce obce Tlumačov do orgánů Místní akční skupiny Jižní Haná, které se budou 

konat v období prosinec 2014 až prosinec 2018.  

  Zástupce je oprávněn v těchto orgánech činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna obec jako člen 

Místní akční skupiny Jižní Haná, zejména tedy účastnit se valných hromad, hlasovat na nich v souladu se 

schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady a navrženým programem jednání, požadovat a 

dostat na nich vysvětlení záležitostí, týkajících se Místní akční skupiny Jižní Haná, které budou 

předmětem jednání valných hromad, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu.  

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (Mgr. Huráň) 

 

 Usnesení Z5/04/03/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov deleguje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, místostarostu  obce Tlumačov pana Mgr. Rajmunda Huráně, bytem, Sportovní 886, 763 62 

Tlumačov jako zástupce obce Tlumačov do orgánů Místní akční skupiny Jižní Haná, které se budou 

konat v období prosinec 2014 až prosinec 2018.  

  Zástupce je oprávněn v těchto orgánech činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna obec jako člen 

Místní akční skupiny Jižní Haná, zejména tedy účastnit se valných hromad, hlasovat na nich v souladu se 

schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady a navrženým programem jednání, požadovat a 

dostat na nich vysvětlení záležitostí, týkajících se Místní akční skupiny Jižní Haná, které budou 

předmětem jednání valných hromad, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu.  

 

 

5. Schválení rozšíření MŠ Tlumačov 

 

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

tajemník OÚ Ing. Jaromír Janský. 

 

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje realizaci rozšíření Mateřské školy Tlumačov p. o.,   IČ 709 88 

692 dle projednané projektové dokumentace. 

 

  Protinávrh (Ing. Jonášek): 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odložení projednání rozšíření MŠ Tlumačov a ukládá starostovi 

obce doplnit následující materiály k tomuto bodu a předložit zastupitelstvu k novému projednání: 

 demografický vývoj zpracovaný k žádosti na MŠMT v rámci programu „Rozvoj výukových kapacit 

mateřských a základních škol“ 

 stanovisko MŠMT k žádosti obce Tlumačov podané v rámci programu „Rozvoj výukových kapacit 

mateřských a základních škol“, včetně zdůvodnění MŠMT v případě, ať již bylo, či nebylo, žádosti 

vyhověno (viz usnesení R8/39/07/14) 

 předpokládanou dobu využití rozšířené MŠ Tlumačov 

 předpokládané roční provozní náklady rozšířené MŠ Tlumačov 

 seznam dětí z dotazníkového šetření v roce 2014 a neformálního zápisu s vyznačením trvalého 

bydliště v obci Tlumačov 
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 Zdůvodnění: 

  Bez komplexních podkladových materiálů nelze k tomuto závažnému bodu přijat kvalifikované 

rozhodnutí. Zastupitelstvo obce z období 1998 – 2002 rovněž dlouhodobě jednalo o zrušení školky 

U Trojice. Usnesení č. 14/36/02 ze dne 27. 2. 2002 vedlo k tomu, že Mateřská škola II U Trojice byla 

k 1. 9. 2002 uzavřena. Proto apeluji na zastupitele, aby pečlivě zvážili následky svého rozhodnutí. 

 

 

 Hlasování o protinávrhu: pro – 3 (Ing. Talaš, Petřík, Ing. Jonášek) 

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

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

           Skopal) 

      zdržel se – 1 (MUDr. Kel) 

 

  Protinávrh byl odmítnut. 

 

 Hlasování o původním návrhu: pro – 11   (pp. Horka, Mgr. Huráň, RNDr. Ing. Drbal, Mgr. Kel,  

            Konečná, Vaňharová, Hozová, Mgr. Odložilíková,  

            MUDr. Kel, Skopal, Mgr. Kouřil)    

       proti – 2 (Ing. Jonášek, Petřík) 

       zdržel se – 1 (Ing. Talaš) 

 

 Usnesení Z6/04/03/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje realizaci rozšíření Mateřské školy Tlumačov p. o.,   IČ 709 88 

692 dle projednané projektové dokumentace. 

 

 

6. Stanovení výše měsíčních odměn s účinností od 1. 4. 2015 občanům, kteří nejsou 

členy Zastupitelstva obce Tlumačov, za výkon funkce předsedy nebo člena komise 

RO a člena výboru ZO 
  

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

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 již schválenou výší měsíčních odměn neuvolněným členům OZ Tlumačov ve výši 

dle souhrnu stanovených odměn za každou jednotlivou vykovávanou funkci s platností od 1. 4. 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 považuji za vyvážený a spravedlivý. Předpokládám, že předložený návrh je v kolizi s již přijatým 

usnesením Z1/1/11/14, bod 10 o odměňování neuvolněných členů ZO, neboť nerozlišuje, kdo je, a není 

členem ZO. Současně bychom neměli předjímat uzákonění (viz podkladový materiál: „Pravděpodobně 

bude uzákoněno až v roce 2016, popřípadě 2017“), ale až tato situace nastane, pak předložit návrh na 

změnu odměňování a komplexně řešit odměňování neuvolněných členů ZO, odměňování za výkon funkce 
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předsedy komisí a členů výborů a členů komisí, kteří nejsou členy ZO, a odměňování členů JSDH obce 

Tlumačov. 

 

 Hlasování o protinávrhu: pro – 2 (Ing. Jonášek, MUDr. Kel) 

     proti – 5 (pp. Horka, Mgr. Huráň, RNDr. Ing. Drbal, Skopal, Petřík) 

      zdržel se – 7 (Mgr. Kouřil, Mgr. Kel, Vaňharová, Hozová, Konečná,  

                Mgr. Odložilíková, Ing. Talaš) 

 

  Protinávrh byl odmítnut. 

 

 Hlasování o původním návrhu: pro – 11   (pp. Horka, Mgr. Huráň, RNDr. Ing. Drbal, Mgr. Kel,  

            Mgr. Kouřil, Konečná, Vaňharová, Hozová,  

            Mgr. Odložilíková, Petřík, Skopal) 

      proti – 2 (Ing. Jonášek, MUDr. Kel) 

       zdržel se – 1 (Ing. Talaš) 

 

 Usnesení Z7/04/03/15 
 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 již schválenou výší měsíčních odměn neuvolněným členům OZ Tlumačov ve výši 

dle souhrnu stanovených odměn za každou jednotlivou vykovávanou funkci s platností od 1. 4. 2015. 

 

 

7. Nabídka k odkoupení pozemku p. č. 320/5 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 bere na vědomí nabídku manželů Pavla Baďury a Mileny Baďurové, 

oba bytem Masarykova 66, 763 62 Tlumačov, na odkoupení pozemku p. č. 320/5 v k. ú. Tlumačov 

na Moravě.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje koupi pozemku p. č. 320/5 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

od manželů Pavla Baďury a Mileny Baďurové, oba bytem Masarykova 66, 763 62 Tlumačov.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov požaduje / schvaluje převedení předkupního práva jako práva věcného 

k výše uvedenému pozemku na budoucí kupující nemovitosti rodinného domu č. p. 66, ul. 

Masarykova umístěného na pozemku p. č. st. 1297 v k. ú. Tlumačov na Moravě. 

 

  1. protinávrh (p. Skopal): 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje:  

a) V souladu s Kupní smlouvou o převodu vlastnictví k nemovitosti a smlouvou o zřízení 

předkupního práva jako práva věcného, čl. V odst. 4, a čl. VI odst. 1, uzavřenou dne 28. 11. 

2005 mezi obcí Tlumačov a Pavlem a Milenou Baďurovými, bytem Na Uličce 1359, 765 02 

Otrokovice, zpětný odkup pozemku o výměře 66 m2, p. č. 320/5 v k. ú. Tlumačov na 

Moravě, od manželů Pavla Baďury a Mileny Baďurové, oba bytem Masarykova 66, 763 62 

Tlumačov 

b) Kupní cena předmětu prodeje je odvozena od čl. IV, odst. 1 výše uvedené smlouvy, tj. 

6.600,-- Kč (šest tisíc šest set korun českých), tj. 100 Kč za m2. 

c) Dohodnutou cenu převede kupující, tj. obec Tlumačov, bezhotovostní platbou na účet 

prodávajícího, tj. Pavla Baďury a Mileny Baďurové, v den podpisu převodní smlouvy. 

d) Prodávající, tj. Pavel Baďura a Milena Baďurová, uhradí veškeré náklady související 

s prodejem předmětu. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku jednáním s prodávajícím, tj. 

Pavlem Baďurou a Milenou Baďurovou, o obsahu kupní smlouvy. 
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 Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá starostovi obce panu Petru Horkovi, aby návrh dojednané 

Kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti (k výše uvedenému pozemku) předložil 

zastupitelstvu ke schválení.  

 

  2. protinávrh (Mgr. Kel): 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov stahuje bod č. 7 „Nabídka k odkoupení pozemku p. č. 320/5 v k. ú. 

Tlumačov na Moravě“ z programu jednání dne 18. 3. 2015 s tím, že pověřuje starostu obce dalším 

jednáním s manžely Baďurovými v této věci. 

 

 Hlasování o 2. protinávrhu: pro – 13 (pp. Horka, Mgr. Huráň, RNDr. Ing. Drbal, Mgr. Kouřil, Mgr. Kel,  

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

         Petřík, Ing. Talaš, Ing. Jonášek) 

     proti – 1 (p. Skopal) 

     zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/04/020315 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov stahuje bod č. 7 „Nabídka k odkoupení pozemku p. č. 320/5 v k. ú. 

Tlumačov na Moravě“ z programu jednání dne 18. 3. 2015 s tím, že pověřuje starostu obce dalším 

jednáním s manžely Baďurovými v této věci. 

 

 

Přestávka od 18:30 do 18:45 hodin. 

 

 

8. Prodej částí 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 odprodej pozemku KN p. č. 2667/2 – ostatní plocha 

o výměře 36 m2 manželům Mgr. Michaele a Ing. Martinovi Bednaříkovým, bytem Švermova 540, 

763 62 Tlumačov a odprodej pozemků KN p. č. 2667/3 – ostatní plocha o výměře 22 m2 a p. č. 

2667/4 – ostatní plocha o výměře 25 m2 panu Václavu Šimkovi, bytem Švermova 540, 763 62 

Tlumačov, za podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. Z14/03/02/15 ze dne 11. 2. 2015. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupních smluv. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z9/04/020315 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odprodej pozemku KN p. č. 2667/2 – ostatní plocha 

o výměře 36 m2 manželům Mgr. Michaele a Ing. Martinovi Bednaříkovým, bytem Švermova 540, 

763 62 Tlumačov a odprodej pozemků KN p. č. 2667/3 – ostatní plocha o výměře 22 m2 a p. č. 

2667/4 – ostatní plocha o výměře 25 m2 panu Václavu Šimkovi, bytem Švermova 540, 763 62 

Tlumačov, za podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. Z14/03/02/15 ze dne 11. 2. 2015. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupních smluv. 

 

 

9. 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. 
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   Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr odprodeje části pozemku p. č. 2667 – ostatní plocha 

v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 55 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)  

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z10/04/03/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr odprodeje části pozemku p. č. 2667 – ostatní plocha 

v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 55 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)  

 

 

10. Záměr odprodeje části pozemku p. č. 3377 (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 neschvaluje záměr odprodeje části pozemku p. č. 3377 – lesní 

pozemek v k. ú. Tlumačov na Moravě. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k jednání se zástupci Honebního společenstva 

Tlumačov ve věci pronájmu nebo výpůjčky části pozemku p. č. 3377 – lesní pozemek v k. ú. 

Tlumačov na Moravě. 

 

  1. protinávrh (p. Skopal): 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov stahuje bod č. 10 „Záměr odprodeje části pozemku p. č. 3377 (KN) v k. ú. 

Tlumačov na Moravě“ z programu jednání dne 18. 3. 2015. 

 

  2. protinávrh (Ing. Jonášek): 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k jednání se zástupce Honebního společenstva 

Tlumačov ve věci pronájmu nebo výpůjčky, příp. prodeje části pozemku p. č. 3377 – lesní pozemek 

v k. ú. Tlumačov na Moravě za účelem legalizace stavby na tomto pozemku. 

 

 Hlasování o 2. protinávrhu: pro – 14 

     proti – 0 

     zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z11/04/03/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k jednání se zástupce Honebního společenstva 

Tlumačov ve věci pronájmu nebo výpůjčky, příp. prodeje části pozemku p. č. 3377 – lesní pozemek 

v k. ú. Tlumačov na Moravě za účelem legalizace stavby na tomto pozemku. 

 

 

11. Určení zastupitele obce Tlumačov ve věcech pořizování a projednávání Územního 

plánu Tlumačov a jeho změn 
 

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

vedoucí odd. výstavby a majetku Michal Veselský. 
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   Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pověřuje člena 

Zastupitelstva obce Tlumačov pana Petra Horku, jako určeného zastupitele k zastupování obce 

Tlumačov ve věcech pořizování a projednávání územního plánu obce Tlumačov a jeho změn dle výše 

uvedeného zákona. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z12/04/03/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pověřuje člena 

Zastupitelstva obce Tlumačov pana Petra Horku, jako určeného zastupitele k zastupování obce 

Tlumačov ve věcech pořizování a projednávání územního plánu obce Tlumačov a jeho změn dle výše 

uvedeného zákona. 

 

 

12. Plnění rozpočtového provizoria 

 

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

vedoucí odd. ekonomického pí Lenka Dědková. 

 

   Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí plnění rozpočtového provizoria dle schválených 

rozpočtových pravidel pro období 01 – 03/2015. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z13/04/03/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí plnění rozpočtového provizoria dle schválených 

rozpočtových pravidel pro období 01 – 03/2015. 

 

 

13. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZO Tlumačov za volební období 2011-2014 
 

 Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), zpracoval a předkládá člen zastupitelstva obce a 

předseda FV ZO ve volebním období 2011-2014 MUDr. František Kel. 

 

   Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje vyplatit finanční dar ve výši 1.000,- Kč každému členovi 

výboru, který nebyl současně členem zastupitelstva obce. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z14/04/03/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje vyplatit finanční dar ve výši 1.000,- Kč každému členovi 

výboru, který nebyl současně členem zastupitelstva obce. 
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14. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní 

obslužnosti 
 

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

vedoucí odd. ekonomického OÚ pí Lenka Dědková. 

 

   Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh Dodatku č. 2 smlouvy č. O/0088/2010/DOP 

o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 

Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou 

autobusovou linkovou dopravou mezi Obcí Tlumačov a Zlínským krajem. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 2 smlouvy O/0088/2010/DOP. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z15/04/03/15 
 Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh Dodatku č. 2 smlouvy č. O/0088/2010/DOP 

o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 

Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou 

autobusovou linkovou dopravou mezi Obcí Tlumačov a Zlínským krajem. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 2 smlouvy O/0088/2010/DOP. 

 

 

15. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZO Tlumačov za rok 2014 
 

 Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), zpracoval a předkládá místostarosta obce a 

předseda KV ZO ve volebním období 2011-2014 Mgr. Rajmund Huráň. 

 

   Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje vyplatit finanční dar ve výši 1.000,- Kč každému členovi 

výboru, který nebyl současně členem zastupitelstva obce. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z16/04/03/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje vyplatit finanční dar ve výši 1.000,- Kč každému členovi 

výboru, který nebyl současně členem zastupitelstva obce. 

 

 

 

Různé, dotazy, diskuse, závěr 
 

 Pan Alois Petřík upozornil na havarijní stav některých neobydlených domů v obci a s tím spojené 

nebezpečí pro občany, kteří se v blízkosti těchto domů pohybují. 

   Tajemník OÚ Ing. Jaromír Janský sdělil, že řešení těchto záležitostí je v kompetenci Stavebního 

úřadu MěÚ Otrokovice. Obec může dát pouze podnět k jejich řešení. 

 Starosta obce pan Petr Horka informoval přítomné o podaném trestním oznámení ze strany člena 

zastupitelstva na zástupce obce Tlumačov ve věci možného protiprávního jednání v souvislosti 
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s vyplácením odměny za výkon právnických služeb pro obec Tlumačov. O výsledcích vyšetřování bude 

starosta informovat. 

 Místostarosta Mgr. Rajmund Huráň podal informace ze setkání se zástupci Krajského ředitelství PČR 

Zlínského kraje, které se uskutečnilo dne 11. března 2015. 

 Zastupitelé za ČSSD prosí ekonomku obecního úřadu paní Dědkovou, aby prověřila možnost odesílat 

každou měsíční odměnu za vykonávání funkce zastupitele, počínaje odměnou za březen 2015, jako dar: 

 zastupitel Alois Petřík – Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov 

 zastupitel Karel Skopal – Základní škole Tlumačov na mimoškolní aktivity 

 Paní Jiřina Vrtalová (z řad přítomných občanů) apelovala na obec ve věci opravy (přeložení) chodníků, 

které jsou ve špatném stavu a požádala, aby obec vyzvala občany k úklidu kolem svých domů. 

 Starosta obce pan Petr Horka sdělil, že oprava chodníků je ze strany obce plánována a současně 

přislíbil výzvu občanům k úklidu okolí svých domů. 

 

 

 

 

 

 

Jednání skončilo v 19:45 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

Datum: 19. 3. 2015 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Blanka Konečná 

 

    

  

     Karel Skopal 

 

 

Starosta obce: 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 18. 3. 2015 
 

 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 18. 3. 2015 přijalo tato usnesení: 

 

 

  Usnesení  Z1/04/03/15 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 18. 3. 2015.  

 

  Usnesení Z2/04/03/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 18. března 2015 pp. Blanku Konečnou a Karla Skopala. 

 

 Usnesení Z3/04/03/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisů a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce dne 11. 2. 2015 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/04/03/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 11. 2. 

2015 do 18. 3. 2015.  

 

 Usnesení Z5/04/03/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov deleguje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, místostarostu  obce Tlumačov pana Mgr. Rajmunda Huráně, bytem, Sportovní 886, 763 62 

Tlumačov jako zástupce obce Tlumačov do orgánů Místní akční skupiny Jižní Haná, které se budou 

konat v období prosinec 2014 až prosinec 2018.  

  Zástupce je oprávněn v těchto orgánech činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna obec jako člen 

Místní akční skupiny Jižní Haná, zejména tedy účastnit se valných hromad, hlasovat na nich v souladu se 

schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady a navrženým programem jednání, požadovat a 

dostat na nich vysvětlení záležitostí, týkajících se Místní akční skupiny Jižní Haná, které budou 

předmětem jednání valných hromad, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu.  

 

 Usnesení Z6/04/03/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje realizaci rozšíření Mateřské školy Tlumačov p. o.,   IČ 709 88 

692 dle projednané projektové dokumentace. 

 

 Usnesení Z7/04/03/15 
 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 již schválenou výší měsíčních odměn neuvolněným členům OZ Tlumačov ve výši 

dle souhrnu stanovených odměn za každou jednotlivou vykovávanou funkci s platností od 1. 4. 2015. 

 

 Usnesení Z8/04/020315 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov stahuje bod č. 7 „Nabídka k odkoupení pozemku p. č. 320/5 v k. ú. 

Tlumačov na Moravě“ z programu jednání dne 18. 3. 2015 s tím, že pověřuje starostu obce dalším 

jednáním s manžely Baďurovými v této věci. 
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 Usnesení Z9/04/020315 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odprodej pozemku KN p. č. 2667/2 – ostatní plocha 

o výměře 36 m2 manželům Mgr. Michaele a Ing. Martinovi Bednaříkovým, bytem Švermova 540, 

763 62 Tlumačov a odprodej pozemků KN p. č. 2667/3 – ostatní plocha o výměře 22 m2 a p. č. 

2667/4 – ostatní plocha o výměře 25 m2 panu Václavu Šimkovi, bytem Švermova 540, 763 62 

Tlumačov, za podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. Z14/03/02/15 ze dne 11. 2. 2015. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupních smluv. 

 

 Usnesení Z10/04/03/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr odprodeje části pozemku p. č. 2667 – ostatní plocha 

v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 55 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)  

 

 Usnesení Z11/04/03/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k jednání se zástupce Honebního společenstva 

Tlumačov ve věci pronájmu nebo výpůjčky, příp. prodeje části pozemku p. č. 3377 – lesní pozemek 

v k. ú. Tlumačov na Moravě za účelem legalizace stavby na tomto pozemku. 

 

 Usnesení Z12/04/03/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pověřuje člena 

Zastupitelstva obce Tlumačov pana Petra Horku, jako určeného zastupitele k zastupování obce 

Tlumačov ve věcech pořizování a projednávání územního plánu obce Tlumačov a jeho změn dle výše 

uvedeného zákona. 

 

 Usnesení Z13/04/03/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí plnění rozpočtového provizoria dle schválených 

rozpočtových pravidel pro období 01 – 03/2015. 

 

 Usnesení Z14/04/03/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje vyplatit finanční dar ve výši 1.000,- Kč každému členovi 

výboru, který nebyl současně členem zastupitelstva obce. 

 

 Usnesení Z15/04/03/15 
 Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh Dodatku č. 2 smlouvy č. O/0088/2010/DOP o 

poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 

Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou 

autobusovou linkovou dopravou mezi Obcí Tlumačov a Zlínským krajem. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 2 smlouvy O/0088/2010/DOP. 

 

 Usnesení Z16/04/03/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje vyplatit finanční dar ve výši 1.000,- Kč každému členovi 

výboru, který nebyl současně členem zastupitelstva obce. 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Blanka Konečná 

 

    

     Karel Skopal 

 

Starosta obce: 


