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Z á p i s   č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 17. 6. 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 6. 5. 2015 do 

17. 6. 2015 
4) Stavba „370 341 Morava, Tlumačov – ochranná hráz“, stanovisko 

zastupitelstva obce 

5) Rozpočtová změna č. 2/2015 

6) Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce – Farnost 

Tlumačov 

7) Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce – S.K. 

Tlumačov 

8) Závěrečný účet obce za rok 2014 

9) Účetní závěrka obce za rok 2014 

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

v k. ú. Tlumačov na Moravě 

11) RWE GasNet, s. r. o. – smlouva o zřízení VB na pozemku p. č. 2529 

(KN) v k. ú. Tlumačov na Moravě 

12) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na 

pozemcích p. č. 2485, 2445 a 778/2 (KN) v k. ú. Tlumačov na Moravě 

13) RWE GasNet, s. r. o. – smlouva o zřízení VB na pozemku p. č. 2990 

(KN) v k. ú. Tlumačov na Moravě 

14) „Stavební úpravy ZŠ Tlumačov, ul. Masarykova 63, Tlumačov“ – 

neschválení žádosti o dotaci z programu MŠMT „133310 – rozvoj 

výukových kapacit mateřských a základních škol 

15) Termíny řádných zasedání orgánů obce Tlumačov na 2. pololetí 2015 

16. Skanska Asfalt s. r. o. Olomouc – smlouva o zřízení VB na pozemku p. 

č. 2464/2 (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 15 členů ZO, 

což je stoprocentní účast členů zastupitelstva obce. 

Starosta obce konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné. 

 

Hlasování o programu:  pro – 14 

     proti – 1 (p. Skopal) 

     zdržel se – 0 

 

Usnesení  Z1/06/06/15 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 17. 6. 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 Mgr. Lenka Odložilíková a Mgr. Aleš Kouřil. 

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 17. června 2015 Mgr. Lenku Odložilíkovou a Mgr. Aleše Kouřila. 

 

  Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (Mgr. Odložilíková, Mgr. Kouřil) 

 

  Usnesení Z2/06/06/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 17. června 2015 Mgr. Lenku Odložilíkovou a Mgr. Aleše Kouřila. 

 

 

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

 Podle sdělení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 6. 5. 2015 Ing. Jana Rýdla a 

Mgr. Františka Kela byl tento shledán v pořádku, bez připomínek. 

 

 Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 6. 5. 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 6. 5. 2015 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/06/06/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisů a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce dne 6. 5. 2015 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 6. 5. 2015 do 17. 6. 2015 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 6. 5. 2015 do 

17. 6. 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 6. 5. 2015 

do 17. 6. 2015.  

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 
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 Usnesení Z4/06/06/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 6. 5. 2015 

do 17. 6. 2015.  

 

 

4. Stavba „370 341 Morava, Tlumačov – ochranná hráz“, stanovisko zastupitelstva 

obce 

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

Ing. Antonín Jonášek.   

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje realizaci stavby „370 341 Morava, Tlumačov – ochranná 

hráz“ v souladu se schváleným ÚP Tlumačov a současně deklaruje zájem na uskutečnění této 

veřejně prospěšné stavby. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá starostovi panu Petru Horkovi vyvinout maximální úsilí a 

součinnost se státním podnikem Povodí Moravy při administrativní přípravě projektové 

dokumentace a všech náležitostí pro uskutečnění stavby „370 341 Morava, Tlumačov – ochranná 

hráz“. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá starostovi panu Petru Horkovi předložit na příští jednání 

zastupitelstva obce návrh na kofinancování této stavby ze strany obce Tlumačov. 

 

   Protinávrh (p. Karel Skopal): 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje realizaci stavby „370 341 Morava, Tlumačov – ochranná 

hráz“. 

 

  Jako odůvodnění svého protinávrhu přečetl znění svého odvolání proti Územnímu rozhodnutí č. 93/2014, 

které vydal Stavební úřad MěÚ Otrokovice pod čj. SÚ/54511/2014/FOZ ze dne 3. 6. 2015 (rozhodnutí 

o umístění stavby „Morava, Tlumačov – ochranná hráz“. 

 

 Hlasování o protinávrhu: pro – 1 (p. Skopal) 

     proti – 14 

     zdržel se – 0 

 

 Hlasování o původním návrhu: pro – 14 

      proti – 1 (p. Skopal) 

      zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/06/06/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje realizaci stavby „370 341 Morava, Tlumačov – ochranná 

hráz“ v souladu se schváleným ÚP Tlumačov a současně deklaruje zájem na uskutečnění této 

veřejně prospěšné stavby. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá starostovi panu Petru Horkovi vyvinout maximální úsilí a 

součinnost se státním podnikem Povodí Moravy při administrativní přípravě projektové 

dokumentace a všech náležitostí pro uskutečnění stavby „370 341 Morava, Tlumačov – ochranná 

hráz“. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá starostovi panu Petru Horkovi předložit na příští jednání 

zastupitelstva obce návrh na kofinancování této stavby ze strany obce Tlumačov. 

 

 

5. Rozpočtová změna č. 2/2015 

 

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

vedoucí ekonomického oddělení pí Lenka Dědková. 
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  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2015 rozpočtu obce pro rok 2015 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 139.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 139.000,00 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2015 po změně č. 2/2015 činí 41,005.700,00 Kč a výdaje po změně 

č. 2/2015 činí 41,005.700,00 Kč. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z6/06/06/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2015 rozpočtu obce pro rok 2015 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 139.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 139.000,00 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2015 po změně č. 2/2015 činí 41,005.700,00 Kč a výdaje po změně 

č. 2/2015 činí 41,005.700,00 Kč. 

 

 

6. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce – Farnost Tlumačov 
  

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

vedoucí ekonomického oddělení pí Lenka Dědková. 

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 50.000,- Kč mezi Obcí Tlumačov a Římskokatolickou farností se 

sídlem Tlumačov, Masarykova 62, PSČ 763 62 (IČ: 46308831) na financování projektu – Vnitřní 

vytápění kostela sv. Martina v Tlumačově. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o poskytnutí finančního 

příspěvku z rozpočtu obce Tlumačov. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z7/06/06/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 50.000,- Kč mezi Obcí Tlumačov a Římskokatolickou farností se 

sídlem Tlumačov, Masarykova 62, PSČ 763 62 (IČ: 46308831) na financování projektu – Vnitřní 

vytápění kostela sv. Martina v Tlumačově. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o poskytnutí finančního 

příspěvku z rozpočtu obce Tlumačov. 

 

 

7. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce – S.K. Tlumačov  
  

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

vedoucí ekonomického oddělení pí Lenka Dědková. 

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 300.000,- Kč mezi Obcí Tlumačov a S.K. Tlumačov, se sídlem 

Tlumačov, Sportovní 696, PSČ 763 62 (IČ: 13692321) na financování projektu – Systém závlahové 

soustavy hrací plochy fotbalového hřiště na ulici Sportovní. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o poskytnutí finančního 

příspěvku z rozpočtu obce Tlumačov. 
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 Hlasování: pro – 14 

   proti – 1 (p. Petřík) 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/06/06/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 300.000,- Kč mezi Obcí Tlumačov a S.K. Tlumačov, se sídlem 

Tlumačov, Sportovní 696, PSČ 763 62 (IČ: 13692321) na financování projektu – Systém závlahové 

soustavy hrací plochy fotbalového hřiště na ulici Sportovní. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o poskytnutí finančního 

příspěvku z rozpočtu obce Tlumačov. 

 

 

P ř e s t á v k a   od 18:40 hodin do 18:50 hodin 

 

 

 

8. Závěrečný účet obce za rok 2014 
 

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

vedoucí ekonomického oddělení pí Lenka Dědková. 

 

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje závěrečný účet obce sestavený k 31. 12. 2014 včetně zprávy 

nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z9/06/06/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje závěrečný účet obce sestavený k 31. 12. 2014 včetně zprávy 

nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad. 

 

 

9. Účetní závěrka obce za rok 2014 
 

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

vedoucí ekonomického oddělení pí Lenka Dědková. 

 

   Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2014. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z10/06/06/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2014. 
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10. 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, Chudárek, 

kabel NN“ spočívající v umístění kabelového vedení NN na pozemku KN p. č.1408/2 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 obce podpisem smlouvy.  

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z11/06/06/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

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

kabel NN“ spočívající v umístění kabelového vedení NN na pozemku KN p. č.1408/2 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 obce podpisem smlouvy.  

 

 

11. RWE GasNet, s. r. o. – smlouva o zřízení VB na pozemku p. č. 2529 (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 „NTL plynovodní přípojka pro rodinný dům č.p.793, 

ulice 6. května v obci Tlumačov“ – spočívající v uložení NTL plynovodní přípojky na pozemku KN 

p. č. 2529 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 Z12/06/06/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování plynárenského zařízení stavby „NTL plynovodní přípojka pro rodinný dům č.p.793, 

ulice 6. května v obci Tlumačov“ – spočívající v uložení NTL plynovodní přípojky na pozemku KN 

p. č. 2529 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.  
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12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p. č. 

2485, 2445 a 778/2 (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 budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě na zřízení a provozování přípojky splaškové kanalizace, která má být realizována 

v rámci stavby „Bytový dům Jiráskova 290, Tlumačov – přípojka splaškové kanalizace“ – 

spočívající v uložení výše uvedené přípojky na pozemcích KN p.č. 2485, 2445 a 778/2 v k.ú. 

Tlumačov na Moravě se Společenstvím vlastníků pro dům čp. 290 na ulici Jiráskova v Tlumačově, 

se sídlem Jiráskova 290, 763 62 Tlumačov. 

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

o zřízení služebnosti inženýrské sítě.  

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z13/06/06/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě na zřízení a provozování přípojky splaškové kanalizace, která má být realizována 

v rámci stavby „Bytový dům Jiráskova 290, Tlumačov – přípojka splaškové kanalizace“ – 

spočívající v uložení výše uvedené přípojky na pozemcích KN p.č. 2485, 2445 a 778/2 v k.ú. 

Tlumačov na Moravě se Společenstvím vlastníků pro dům čp. 290 na ulici Jiráskova v Tlumačově, 

se sídlem Jiráskova 290, 763 62 Tlumačov. 

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

o zřízení služebnosti inženýrské sítě.  

 

 

13. RWE GasNet, s. r. o. – smlouva o zřízení VB na pozemku p. č. 2990 (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 „Přeložka STL plynovodu“, která byla realizována 

v rámci stavby „Rychlostní silnice R55, stavba 5503 Skalka – Hulín“ – spočívající v uložení STL 

plynovodu na pozemku KN p. č. 2990 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 Z14/06/06/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování plynárenského zařízení stavby „Přeložka STL plynovodu“, která byla realizována 

v rámci stavby „Rychlostní silnice R55, stavba 5503 Skalka – Hulín“ – spočívající v uložení STL 

plynovodu na pozemku KN p. č. 2990 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.  
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14. „Stavební úpravy ZŠ Tlumačov, ul. Masarykova 63, Tlumačov“ – neschválení 

žádosti o dotaci z programu MŠMT „133310 – rozvoj výukových kapacit 

mateřských a základních škol“ 
 

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

  Informace byla vzata na vědomí. 

 

  Ing. Antonín Jonášek označil dopis z MŠMT za informačně nepřesný, neboť v souladu s usnesením rady 

obce nesl zodpovědnost za zpracování i podání žádosti tehdejší místostarosta obce Ing. Jan Rýdel. Při 

samotném hlasování o návrhu usnesení se Ing. Jonášek zdržel hlasování, neboť neviděl reálnou šanci na 

získání dotace z tohoto programu. Usnesení R8/39/07/14 však bylo přijato a Obecní úřad Tlumačov činil 

kroky k jeho naplnění. 

 

 

15. Termíny řádných zasedání orgánů obce Tlumačov na 2. pololetí 2015 
 

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

 

   Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce na 2. pololetí 2015: 

Orgán obce Datum zasedání Orgán obce Datum zasedání 

 RADA OBCE 

12. srpna 2015 

30. září 2015 

21. října 2015 

25. listopadu 2015 

ZASTUPITELSTVO 

OBCE 

2. září 2015 

4. listopadu 2015 

16. prosince 2015 

Začátky zasedání v 16:30 hodin Začátky zasedání v 17:00 hodin 

Řádná zasedání rady obce  

(standardní začátky v 16:30 hodin)  

v kanceláři starosty obce v objektu OÚ, 

 ul. Nádražní 440 

Řádná zasedání zastupitelstva obce (standardní 

začátky v 17:00 hodin)  

v objektu KIS, nám. Komenského 170 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z15/06/06/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce na 2. pololetí 2015: 

Orgán obce Datum zasedání Orgán obce Datum zasedání 

 RADA OBCE 

12. srpna 2015 

30. září 2015 

21. října 2015 

25. listopadu 2015 

ZASTUPITELSTVO 

OBCE 

2. září 2015 

4. listopadu 2015 

16. prosince 2015 

Začátky zasedání v 16:30 hodin Začátky zasedání v 17:00 hodin 

Řádná zasedání rady obce  

(standardní začátky v 16:30 hodin)  

v kanceláři starosty obce v objektu OÚ, 

 ul. Nádražní 440 

Řádná zasedání zastupitelstva obce (standardní 

začátky v 17:00 hodin)  

v objektu KIS, nám. Komenského 170 
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16. Skanska Asfalt s.r.o. Olomouc - smlouva o zřízení VB na pozemku p. č. 2464/2 

(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 přípojky vodovodu pro stavbu „Obalovna asfaltových směsí Tlumačov“ – spočívající v 

uložení výše uvedené přípojky na pozemku KN p.č. 2464/2 v k.ú. Tlumačov na Moravě se 

společností Skanska Asfalt s.r.o., se sídlem Pavelkova 1133/6, 779 00 Olomouc – Hodolany. 

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

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z16/06/06/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování přípojky vodovodu pro stavbu „Obalovna asfaltových směsí Tlumačov“ – spočívající v 

uložení výše uvedené přípojky na pozemku KN p.č. 2464/2 v k.ú. Tlumačov na Moravě se 

společností Skanska Asfalt s.r.o., se sídlem Pavelkova 1133/6, 779 00 Olomouc – Hodolany. 

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

 

 

 

 

Různé, dotazy, diskuse, závěr 
 

Ing. Jonášek (v návaznosti na usnesení RO – dnešní bod programu 3): 

„V návaznosti na diskusi, která probíhala na minulém jednání ZO ve věci akce <Rekonstrukce chodníků 

podél silnice I/55 v obci Tlumačov>, předkládám ZO návrh, aby nebyla rekonstrukce v případě neúspěšné 

žádosti ve II. kole v roce 2015 realizována z vlastních prostředků, ale aby tyto prostředky byly využívány 

jako kofinancování při realizaci dotačních titulů. 

 

Navrhuji, aby ZO nesouhlasilo se čtvrtým bodem Usnesení R2/M01/05/15 v níže uvedeném znění: 

 Rada obce Tlumačov schvaluje v případě neúspěšné žádosti ve II. kole v roce 2015 realizaci úseku od 

č. p. 144 po č. p. 80 a úseku od č. p. 67 po č. p. 73 v ul. Masarykova v celkové hodnotě dle položkového 

rozpočtu cca 2.380.000,- Kč vč. DPH z vlastních prostředků rozpočtu pro rok 2015 a dále zajištění 

všech náležitostí směřujících k podání žádosti o příspěvek z výše uvedeného programu SFDI v roce 

2016 na zbylé úseky v ul. Dolní včetně alokování příslušné částky (cca 2,8 mil. Kč) do rozpočtu obce 

Tlumačov na rok 2016. 

 

a předkládám návrh usnesení: 

ZO schvaluje v případě neúspěšné žádosti ve II. kole v roce 2015 zajištění všech náležitostí směřujících 

k podání žádosti o příspěvek z výše uvedeného programu SFDI v roce 2016 včetně alokování příslušné 

částky (cca 2,8 mil. Kč) do rozpočtu obce Tlumačov na rok 2016. 

 

Hlasování: pro – 2 (Ing. Jonášek, Ing. Talaš) 

   proti – 11 (pp. Horka, Mgr. Huráň, RNDr. Ing. Drbal, Mgr. Kel, Ing. Rýdel, Vaňharová, 

          Hozová, Konečná, MUDr. Kel, Petřík, Skopal) 

   zdržel se – 2 (Mgr. Kouřil, Mgr. Odložilíková) 

 

Návrh nebyl přijat. 
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Jednání skončilo v 20:00 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

Datum: 18. 6. 2015 

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lenka Odložilíková 

    

  

     Mgr. Aleš Kouřil 

 

 

Starosta obce: 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 17. 6. 2015 
 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 17. 6. 2015 přijalo tato usnesení: 

 

 

  Usnesení  Z1/06/06/15 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 17. 6. 2015.  

 

  Usnesení Z2/06/06/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 17. června 2015 Mgr. Lenku Odložilíkovou a Mgr. Aleše Kouřila. 

 

 Usnesení Z3/06/06/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisů a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce dne 6. 5. 2015 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/06/06/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 6. 5. 2015 

do 17. 6. 2015.  

 

 Usnesení Z5/06/06/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje realizaci stavby „370 341 Morava, Tlumačov – ochranná 

hráz“ v souladu se schváleným ÚP Tlumačov a současně deklaruje zájem na uskutečnění této 

veřejně prospěšné stavby. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá starostovi panu Petru Horkovi vyvinout maximální úsilí a 

součinnost se státním podnikem Povodí Moravy při administrativní přípravě projektové 

dokumentace a všech náležitostí pro uskutečnění stavby „370 341 Morava, Tlumačov – ochranná 

hráz“. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá starostovi panu Petru Horkovi předložit na příští jednání 

zastupitelstva obce návrh na kofinancování této stavby ze strany obce Tlumačov. 

 

 Usnesení Z6/06/06/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2015 rozpočtu obce pro rok 2015 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 139.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 139.000,00 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2015 po změně č. 2/2015 činí 41,005.700,00 Kč a výdaje po změně 

č. 2/2015 činí 41,005.700,00 Kč. 

 

 Usnesení Z7/06/06/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 50.000,- Kč mezi Obcí Tlumačov a Římskokatolickou farností se 

sídlem Tlumačov, Masarykova 62, PSČ 763 62 (IČ: 46308831) na financování projektu – Vnitřní 

vytápění kostela sv. Martina v Tlumačově. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o poskytnutí finančního 

příspěvku z rozpočtu obce Tlumačov. 

 

 Usnesení Z8/06/06/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 300.000,- Kč mezi Obcí Tlumačov a S.K. Tlumačov, se sídlem 

Tlumačov, Sportovní 696, PSČ 763 62 (IČ: 13692321) na financování projektu – Systém závlahové 

soustavy hrací plochy fotbalového hřiště na ulici Sportovní. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o poskytnutí finančního 

příspěvku z rozpočtu obce Tlumačov. 
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 Usnesení Z9/06/06/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje závěrečný účet obce sestavený k 31. 12. 2014 včetně zprávy 

nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad. 

 

 Usnesení Z10/06/06/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2014. 

 

 Usnesení Z11/06/06/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

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

kabel NN“ spočívající v umístění kabelového vedení NN na pozemku KN p. č.1408/2 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 obce podpisem smlouvy.  

 

 Usnesení Z12/06/06/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování plynárenského zařízení stavby „NTL plynovodní přípojka pro rodinný dům č.p.793, 

ulice 6. května v obci Tlumačov“ – spočívající v uložení NTL plynovodní přípojky na pozemku KN 

p. č. 2529 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 Z13/06/06/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě na zřízení a provozování přípojky splaškové kanalizace, která má být realizována 

v rámci stavby „Bytový dům Jiráskova 290, Tlumačov – přípojka splaškové kanalizace“ – 

spočívající v uložení výše uvedené přípojky na pozemcích KN p.č. 2485, 2445 a 778/2 v k.ú. 

Tlumačov na Moravě se Společenstvím vlastníků pro dům čp. 290 na ulici Jiráskova v Tlumačově, 

se sídlem Jiráskova 290, 763 62 Tlumačov. 

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

o zřízení služebnosti inženýrské sítě.  

 

 Usnesení Z14/06/06/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování plynárenského zařízení stavby „Přeložka STL plynovodu“, která byla realizována 

v rámci stavby „Rychlostní silnice R55, stavba 5503 Skalka – Hulín“ – spočívající v uložení STL 

plynovodu na pozemku KN p. č. 2990 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 Z15/06/06/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce na 2. pololetí 2015: 

 

Orgán obce Datum zasedání Orgán obce Datum zasedání 

 RADA OBCE 

12. srpna 2015 

30. září 2015 

21. října 2015 

25. listopadu 2015 

ZASTUPITELSTVO 

OBCE 

2. září 2015 

4. listopadu 2015 

16. prosince 2015 

Začátky zasedání v 16:30 hodin Začátky zasedání v 17:00 hodin 

Řádná zasedání rady obce  

(standardní začátky v 16:30 hodin)  

v kanceláři starosty obce v objektu OÚ, 

 ul. Nádražní 440 

Řádná zasedání zastupitelstva obce (standardní 

začátky v 17:00 hodin)  

v objektu KIS, nám. Komenského 170 
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 Usnesení Z16/06/06/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování přípojky vodovodu pro stavbu „Obalovna asfaltových směsí Tlumačov“ – spočívající v 

uložení výše uvedené přípojky na pozemku KN p.č. 2464/2 v k.ú. Tlumačov na Moravě se 

společností Skanska Asfalt s.r.o., se sídlem Pavelkova 1133/6, 779 00 Olomouc – Hodolany. 

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

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lenka Odložilíková 

    

  

 

     Mgr. Aleš Kouřil 

 

 

Starosta obce: 


