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Z á p i s   č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 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 2. 9. 2015 do 

4. 11. 2015 
4) Rozpočtová změna č. 4/2015 

5) Elektronický internetový přenos z jednání Zastupitelstva obce Tlumačov 

6) E.ON Distribuce a. s. – smlouva o zřízení VB na pozemku p. č. 829/8 

(KN) v k. ú. Tlumačov na Moravě 

7) E.ON Distribuce a. s. – smlouva o zřízení BVB na pozemcích p. č. 2485 

a 778/2 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

8) E.ON Distribuce a. s. – smlouva o zřízení BVB na pozemku p. č. 1449/1 

v k. ú. Tlumačov na Moravě 

9) Odkoupení části pozemků p. č. 2972 a 2987 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

10) Záměr prodeje pozemku KN p. č. 1408/2 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

11) Záměr směny části pozemku p. č. st. 1061 (KN) v k. ú. Tlumačov na 

Moravě 

12) Plán financování obnovy kanalizace ve vlastnictví Obce Tlumačov 

 

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 nadpoloviční / stoprocentní účast členů zastupitelstva obce. 

Starosta obce konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné. 

 

Hlasování o programu:  pro – 15 

     proti – 0 

     zdržel se – 0 

 

Usnesení  Z1/08/11/15 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 4. 11. 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 Alena Hozová a Alois Petřík. 

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 4. listopadu 2015 pp. Alenu Hozovou a Aloise Petříka. 
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  Hlasování: pro – 13 

   proti –  

   zdržel se – 2 (pp. Hozová, Petřík) 

 

  Usnesení Z2/08/11/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 4. listopadu 2015 pp. Alenu Hozovou a Aloise Petříka. 

 

 

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

 Podle sdělení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 2. 9. 2015 pp. RNDr. Ing. Vojtěcha 

Drbala a Mgr. Rajmunda Huráně byl tento shledán v pořádku, bez připomínek. 

 

 Zprávu o kontrole plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce přednesl místostarosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň. 

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 2. 9. 2015 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/08/11/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 2. 9. 2015 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 2. 9. 2015 do 4. 11. 2015 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 2. 9. 2015 do 

4. 11. 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 2. 9. 2015 

do 4. 11. 2015.  

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z4/08/11/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 2. 9. 2015 

do 4. 11. 2015.  

 

 

4. Rozpočtová změna č. 4/2015 

 
 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. 4/2015 rozpočtu obce pro rok 2015 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 1.025.000 Kč a zvýšení výdajů o 1.025.000 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2015 po změně č. 4/2015 činí 41.435.700 Kč a výdaje po změně č. 4/2015 

činí 41.435.700 Kč. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/08/11/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2015 rozpočtu obce pro rok 2015 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 1.025.000 Kč a zvýšení výdajů o 1.025.000 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2015 po změně č. 4/2015 činí 41.435.700 Kč a výdaje po změně č. 4/2015 

činí 41.435.700 Kč. 

 

 

5. Elektronický internetový přenos z jednání Zastupitelstva obce Tlumačov 

 

 Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), zpracoval a předkládá pan Karel Skopal, člen 

Zastupitelstva obce Tlumačov. 

 

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov: 

 Schvaluje záměr elektronického snímání veřejných jednání Zastupitelstva obce Tlumačov tak, aby 

tato jednání byla pro občany přístupná na internetu.       

 Ukládá panu Petru Horkovi, starostovi obce: 

a) Připravit a zajistit návaznost jednotlivých činností nezbytných pro realizaci výše uvedeného 

záměru (výběr dodavatelské firmy, technické podmínky, atd.) a o této přípravě informovat 

zastupitelstvo obce. 

  Termín: 31. 5. 2016 

b)  Zajistit zprovoznění výše schváleného záměru. 

  Termín: 31. 10. 2016         

 

 Hlasování: pro – 1 (p. Skopal) 

   proti – 12 (pp. Horka, Mgr. Huráň, RNDr. Ing. Drbal, Mgr. Kel, Vaňharová, Hozová,  

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

   zdržel se – 2 (Ing. Rýdel, Mgr. Kouřil) 

 

  Návrh usnesení k tomuto bodu nebyl schválen. 

 

 

6. E.ON Distribuce a. s. – smlouva o zřízení VB na pozemku p. č. 829/8 (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, Vavruša, úprava vedení NN“ – 

spočívající v umístění venkovního kabelového vedení NN na pozemku KN p. č. 829/8 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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 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z6/08/11/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Vavruša, úprava vedení NN“ – 

spočívající v umístění venkovního kabelového vedení NN na pozemku KN p. č. 829/8 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.  

 

 

7. E.ON Distribuce a. s. – smlouva o zřízení BVB na pozemcích p. č. 2485 a 778/2 

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, Navláčil, kabel 

NN“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a kabelové skříně na pozemcích KN 

p. č. 2485 a 778/2 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.  

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z7/08/11/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

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

NN“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a kabelové skříně na pozemcích KN 

p. č. 2485 a 778/2 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.  

 

 

8. E.ON Distribuce a. s. – smlouva o zřízení BVB na pozemku p. č. 1449/1 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, Dudr, kabelová 

smyčka“ spočívající v umístění kabelové skříně a zemnění na pozemku KN p. č.1449/1 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.  

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 
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   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/08/11/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

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

smyčka“ spočívající v umístění kabelové skříně a zemnění na pozemku KN p. č.1449/1 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.  

 

 

9. Odkoupení části pozemků p. č. 2972 a 2987 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 odkoupení pozemků 

 p. č.2972/2 – orná půda o výměře 30 m2 od pana Radovana Matěji, bytem Sokolská 664, 763 62 

Tlumačov za celkovou kupní cenu ve výši 4.500 Kč 

 p. č.2987/2 – orná půda o výměře 64 m2 od pana Davida Hinka, bytem Racková 225, 760 01 

Zlín za celkovou kupní cenu ve výši 9.600 Kč 

  vše v k. ú. Tlumačov na Moravě s tím, že náklady spojené s prodejem pozemků, tj. správní poplatky 

za podání návrhů na vklad do katastru nemovitostí a poplatky za oddělovací geometrické plány 

uhradí obec Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu kupních smluv. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z9/08/11/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odkoupení pozemků 

 p. č.2972/2 – orná půda o výměře 30 m2 od pana Radovana Matěji, bytem Sokolská 664, 763 62 

Tlumačov za celkovou kupní cenu ve výši 4.500 Kč 

 p. č.2987/2 – orná půda o výměře 64 m2 od pana Davida Hinka, bytem Racková 225, 760 01 

Zlín za celkovou kupní cenu ve výši 9.600 Kč 

  vše v k. ú. Tlumačov na Moravě s tím, že náklady spojené s prodejem pozemků, tj. správní poplatky 

za podání návrhů na vklad do katastru nemovitostí a poplatky za oddělovací geometrické plány 

uhradí obec Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu kupních smluv. 

 

 

10. Záměr prodeje pozemku KN p. č. 1408/2 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 neschvaluje záměr odprodeje pozemku KN p. č.1408/2 – trvalý travní 

porost v k.ú. Tlumačov na Moravě o výměře 172 m2. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 
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 Usnesení Z10/08/11/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje záměr odprodeje pozemku KN p. č.1408/2 – trvalý travní 

porost v k.ú. Tlumačov na Moravě o výměře 172 m2. 

 

 

11. Záměr směny části pozemku p. č. st. 1061 (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 směny části pozemku KN p. č. st. 1061 – zastavěná 

plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za část pozemku potřebného k zajištění 

bezproblémové údržby a provozu objektu Domu služeb, náměstí Komenského č. p. 799. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z11/08/11/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr směny části pozemku KN p. č. st. 1061 – zastavěná 

plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za část pozemku potřebného k zajištění 

bezproblémové údržby a provozu objektu Domu služeb, náměstí Komenského č. p. 799. 

 

 

12. Plán financování obnovy kanalizace ve vlastnictví Obce Tlumačov 
 

 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 předložený dokument „Plán financování obnovy kanalizace 

ve vlastnictví obce Tlumačov“ na období let 2015 - 2024. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá příslušnému oddělení OÚ Tlumačov zajištění stanovené částky 

na obnovu kanalizace do rozpočtu obce pro jednotlivá období dle tohoto dokumentu. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z12/08/11/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předložený dokument „Plán financování obnovy kanalizace 

ve vlastnictví obce Tlumačov“ na období let 2015 - 2024. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá příslušnému oddělení OÚ Tlumačov zajištění stanovené částky 

na obnovu kanalizace do rozpočtu obce pro jednotlivá období dle tohoto dokumentu. 

 

 

Různé 
 

Dotazy, diskuse, závěr 
 

Přítomný zástupce z řad občanů Tlumačova pan Ing. Jaroslav Ševela vyzval člena zastupitelstva obce pana 

Karla Skopala, z důvodu porušování Slibu člena zastupitelstva obce a dále jeho jednání ve svůj prospěch a 

nikoli ve prospěch občanů Tlumačova, které souvisí zejména s přípravou a realizací protipovodňové 

ochranné hráze obce Tlumačov, k rezignaci na mandát člena Zastupitelstva obce Tlumačov. 
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Jednání skončilo v 18:47 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

Datum: 5. 11. 2015 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Alena Hozová 

    

 

 

  

     Alois Petřík 

 

 

 

 

Starosta obce: 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 4. 11. 2015 
 

 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 4. 11. 2015 přijalo tato usnesení: 

 

 

  Usnesení  Z1/08/11/15 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 4. 11. 2015.  

 
 Usnesení Z2/08/11/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 4. listopadu 2015 pp. Alenu Hozovou a Aloise Petříka. 

 

 Usnesení Z3/08/11/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 2. 9. 2015 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/08/11/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 2. 9. 2015 

do 4. 11. 2015.  

 

 Usnesení Z5/08/11/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2015 rozpočtu obce pro rok 2015 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 1.025.000 Kč a zvýšení výdajů o 1.025.000 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2015 po změně č. 4/2015 činí 41.435.700 Kč a výdaje po změně č. 4/2015 

činí 41.435.700 Kč. 

 

 Usnesení Z6/08/11/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Vavruša, úprava vedení NN“ – 

spočívající v umístění venkovního kabelového vedení NN na pozemku KN p. č. 829/8 v k. ú. 

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

České Budějovice. 

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

 

 Usnesení Z7/08/11/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

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

NN“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a kabelové skříně na pozemcích KN 

p. č. 2485 a 778/2 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 Z8/08/11/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

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

smyčka“ spočívající v umístění kabelové skříně a zemnění na pozemku KN p. č.1449/1 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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 Usnesení Z9/08/11/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odkoupení pozemků 

 p. č.2972/2 – orná půda o výměře 30 m2 od pana Radovana Matěji, bytem Sokolská 664, 763 62 

Tlumačov za celkovou kupní cenu ve výši 4.500 Kč 

 p. č.2987/2 – orná půda o výměře 64 m2 od pana Davida Hinka, bytem Racková 225, 760 01 

Zlín za celkovou kupní cenu ve výši 9.600 Kč 

  vše v k. ú. Tlumačov na Moravě s tím, že náklady spojené s prodejem pozemků, tj. správní poplatky 

za podání návrhů na vklad do katastru nemovitostí a poplatky za oddělovací geometrické plány 

uhradí obec Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu kupních smluv. 

 

 Usnesení Z10/08/11/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje záměr odprodeje pozemku KN p. č.1408/2 – trvalý travní 

porost v k.ú. Tlumačov na Moravě o výměře 172 m2. 

 

 Usnesení Z11/08/11/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr směny části pozemku KN p. č. st. 1061 – zastavěná 

plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za část pozemku potřebného k zajištění 

bezproblémové údržby a provozu objektu Domu služeb, náměstí Komenského č. p. 799. 

 

 Usnesení Z12/08/11/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předložený dokument „Plán financování obnovy kanalizace 

ve vlastnictví obce Tlumačov“ na období let 2015 - 2024. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá příslušnému oddělení OÚ Tlumačov zajištění stanovené částky 

na obnovu kanalizace do rozpočtu obce pro jednotlivá období dle tohoto dokumentu. 
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