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Z á p i s   č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 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 18. 3. 2015 do 

6. 5. 2015 
4) Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. – zastupování na valných hromadách 

5) Rozpočtová změna č. 1/2015 

6) E.ON Distribuce a. s. – smlouva o zřízení BVB na pozemku p. č. 2464/2 

v k. ú. Tlumačov na Moravě 

7) E.ON Distribuce a. s. – smlouva o zřízení VB na pozemcích p. č. 

1280/16 a 1280/37 (KN) v k. ú. Tlumačov na Moravě 

8) RWE GasNet, s. r. o. – smlouva o zřízení VB na pozemcích p. č. 779/23, 

779/30 a 779/31 (KN) v k. ú. Tlumačov na Moravě 

9) Prodej části pozemku p. č. 2667 (KN) 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. 

 

Hlasování o programu:  pro – 13 

     proti – 0 

     zdržel se – 0 

 

Usnesení  Z1/05/05/15 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 6. 5. 2015.  

 

 

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. Ing. Jan Rýdel a Mgr. František Kel. 

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 6. května 2015 Ing. Jana Rýdla a Mgr. Františka Kela. 

 

  Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (Ing. Rýdel, Mgr. Kel) 
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  Usnesení Z2/05/05/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 6. května 2015 Ing. Jana Rýdla a Mgr. Františka Kela. 

 

 

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

 Podle sdělení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 18. 3. 2015 pp. Blanky Konečné a 

Karla Skopala byl tento shledán v pořádku, bez připomínek. 

 

 Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 18. 3. 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 18. 3. 2015 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/05/05/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisů a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce dne 18. 3. 2015 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 18. 3. 2015 do 6. 5. 2015 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 18. 3. 2015 do 

6. 5. 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 18. 3. 

2015 do 6. 5. 2015.  

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z4/05/05/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 18. 3. 

2015 do 6. 5. 2015.  

 

 

4. Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. – zastupování na valných hromadách 

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

 

 Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov tímto v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, deleguje 

pana Petra Horku, starostu obce, bytem Tlumačov, ul. 6. května 315, jako zástupce obce Tlumačov na 

řádné a mimořádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., IČO 49454561, které 

se budou konat v období 06. 05. 2015 do 30. 11. 2018. Zástupce je oprávněn na valných hromadách činit 

veškeré právní úkony, k nimž je obec oprávněna jako akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, 
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a. s., zejména tedy účastnit se valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a 

hlasovacím řádem valné hromady, požadovat a dostat na valných hromadách vysvětlení záležitostí, 

týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy 

k projednávanému programu. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/05/05/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov tímto v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, deleguje 

pana Petra Horku, starostu obce, bytem Tlumačov, ul. 6. května 315, jako zástupce obce Tlumačov na 

řádné a mimořádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., IČO 49454561, které 

se budou konat v období 06. 05. 2015 do 30. 11. 2018. Zástupce je oprávněn na valných hromadách činit 

veškeré právní úkony, k nimž je obec oprávněna jako akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, 

a. s., zejména tedy účastnit se valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a 

hlasovacím řádem valné hromady, požadovat a dostat na valných hromadách vysvětlení záležitostí, 

týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy 

k projednávanému programu. 

 

 

5. Rozpočtová změna č. 1/2015 

 

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

vedoucí ekonomického oddělení pí Lenka Dědková. 

 

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2015 rozpočtu obce pro rok 2015 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 705.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 705.000,00 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2015 po změně č. 1/2015 činí 40.866.700,00 Kč a výdaje po změně 

č. 1/2015 činí 40.866.700,00 Kč. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z6/05/05/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2015 rozpočtu obce pro rok 2015 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 705.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 705.000,00 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2015 po změně č. 1/2015 činí 40.866.700,00 Kč a výdaje po změně 

č. 1/2015 činí 40.866.700,00 Kč. 

 

 

6. E.ON Distribuce a. s. – smlouva o zřízení BVB na pozemku p. č. 2464/2 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 uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, VN12, úprava 

vedení“ spočívající v umístění kabelového vedení VN na pozemku KN p. č. 2464/2 v k. ú. Tlumačov 

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

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
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 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z7/05/05/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, VN12, úprava 

vedení“ spočívající v umístění kabelového vedení VN na pozemku KN p. č. 2464/2 v k. ú. Tlumačov 

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

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

 

 

7. E.ON Distribuce a. s. – smlouva o zřízení VB na pozemcích p. č. 1280/16 a 1280/37  
  

 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, Skalky, kabel NN“ – spočívající 

v uložení a umístění zemního kabelového vedení NN a pojistkové skříně na pozemcích KN p. č. 

1280/16 a 1280/37 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 – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/05/05/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

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

v uložení a umístění zemního kabelového vedení NN a pojistkové skříně na pozemcích KN p. č. 

1280/16 a 1280/37 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.  

 

 

8. RWE GasNet, c. r. o. – smlouva o zřízení VB na pozemcích p. č. 779/23, 779/30 a 

779/31 (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 „STL plynovodní přípojka k novostavbě rodinného 

domu v ulici U Cementárny č. p. 893 v obci Tlumačov“ – spočívající v uložení STL plynovodní 

přípojky na pozemcích KN p. č. 779/23, 779/30 a 779/31 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 k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.  

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 
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 Usnesení Z9/05/05/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování plynárenského zařízení stavby „STL plynovodní přípojka k novostavbě rodinného 

domu v ulici U Cementárny č. p. 893 v obci Tlumačov“ – spočívající v uložení STL plynovodní 

přípojky na pozemcích KN p. č. 779/23, 779/30 a 779/31 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 k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.  

 

 

9. Prodej 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 odprodej pozemku KN p. č. 2667/5 – ostatní plocha v k. ú. 

Tlumačov na Moravě o výměře 45 m2 manželům Alešovi a Martině Melicharovým, oba bytem 

Jiráskova 675, 763 62 Tlumačov, za podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. Z10/04/03/15 

ze dne 18. 3. 2015. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z10/05/05/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odprodej pozemku KN p. č. 2667/5 – ostatní plocha v k. ú. 

Tlumačov na Moravě o výměře 45 m2 manželům Alešovi a Martině Melicharovým, oba bytem 

Jiráskova 675, 763 62 Tlumačov, za podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. Z10/04/03/15 

ze dne 18. 3. 2015. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 

 

 

 

 

Různé, dotazy, diskuse, závěr 
 

 

 Pan Karel Skopal podal vyjádření ve věci trestního oznámení na zástupce obce Tlumačov ve věci 

možného protiprávního jednání v souvislosti s vyplácením odměny za výkon právnických služeb pro 

obec Tlumačov.  

 Starosta obce Petr Horka informoval o neschválení dotace na akci „Rekonstrukce chodníků podél silnice 

I/55 v obci Tlumačov“ ze strany SFDI s tím, že tato problematika bude na programu dnešního 

mimořádného jednání rady obce. 

 Dále starosta informoval o jednání se zástupci Povodí Moravy, s. p. v souvislosti s realizací akce 

„Morava, Tlumačov – ochranná hráz“.  

 Místostarosta obce Mgr. Rajmund Huráň informoval o návštěvě představitelů obce Ďanová ze 

Slovenska. 

 Místostarosta informoval dále o požáru rodinného domu v Tlumačově, ke kterému došlo v minulých 

dnech a v této souvislosti vyslovil uznání tlumačovské Jednotce SDH, jejíž členové odvedli 

profesionální přístup a výkon při likvidaci požáru. 
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 Místostarosta vyzval zastupitele k účasti na veřejných kulturních akcích, které organizuje obec 

Tlumačov. 

 

 

 

 

Jednání skončilo v 18:40 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

Datum: 7. 5. 2015 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Rýdel 

 

    

  

     Mgr. František Kel 

 

 

Starosta obce: 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 6. 5. 2015 
 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 6. 5. 2015 přijalo tato usnesení: 

 

 

  Usnesení  Z1/05/05/15 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 6. 5. 2015.  

 

  Usnesení Z2/05/05/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 6. května 2015 Ing. Jana Rýdla a Mgr. Františka Kela. 

 

 Usnesení Z3/05/05/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisů a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce dne 18. 3. 2015 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/05/05/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 18. 3. 

2015 do 6. 5. 2015.  

 

 Usnesení Z5/05/05/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov tímto v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, deleguje 

pana Petra Horku, starostu obce, bytem Tlumačov, ul. 6. května 315, jako zástupce obce Tlumačov na 

řádné a mimořádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., IČO 49454561, které 

se budou konat v období 06. 05. 2015 do 30. 11. 2018. Zástupce je oprávněn na valných hromadách činit 

veškeré právní úkony, k nimž je obec oprávněna jako akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, 

a. s., zejména tedy účastnit se valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a 

hlasovacím řádem valné hromady, požadovat a dostat na valných hromadách vysvětlení záležitostí, 

týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy 

k projednávanému programu. 

 

 Usnesení Z6/05/05/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2015 rozpočtu obce pro rok 2015 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 705.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 705.000,00 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2015 po změně č. 1/2015 činí 40.866.700,00 Kč a výdaje po změně 

č. 1/2015 činí 40.866.700,00 Kč. 

 

 Usnesení Z7/05/05/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, VN12, úprava 

vedení“ spočívající v umístění kabelového vedení VN na pozemku KN p. č. 2464/2 v k. ú. Tlumačov 

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

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

 

 Usnesení Z8/05/05/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

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

v uložení a umístění zemního kabelového vedení NN a pojistkové skříně na pozemcích KN p. č. 

1280/16 a 1280/37 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.  
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 Usnesení Z9/05/05/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování plynárenského zařízení stavby „STL plynovodní přípojka k novostavbě rodinného 

domu v ulici U Cementárny č. p. 893 v obci Tlumačov“ – spočívající v uložení STL plynovodní 

přípojky na pozemcích KN p. č. 779/23, 779/30 a 779/31 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 k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.  

 

 Usnesení Z10/05/05/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odprodej pozemku KN p. č. 2667/5 – ostatní plocha v k. ú. 

Tlumačov na Moravě o výměře 45 m2 manželům Alešovi a Martině Melicharovým, oba bytem 

Jiráskova 675, 763 62 Tlumačov, za podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. Z10/04/03/15 

ze dne 18. 3. 2015. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Rýdel 

 

    

  

     Mgr. František Kel 
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