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Z á p i s   č. 9 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 16. 12. 2015 
 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

 

Návrh programu: 

1)     Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu, 

složení slibu nového člena ZO  

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

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

16. 12. 2015 
4) Rozpočtová změna č. 5/2015 

5) Rozpočet obce na rok 2016 

6) Krátkodobý revolvingový úvěr ve výši 3 mil. Kč 

7) Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce – 

Pečovatelská služba Kroměříž z. ú. 

8) Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

9) R. Pokorný, Malenovice – žádost o poskytnutí náhrady za změnu 

v území - informace 

10) Žádost o schválení pořízení změny Územního plánu Tlumačov na p. č. 

1154/4 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

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

12) Stanovení měsíční odměny neuvolněnému členu Zastupitelstva obce 

Tlumačov 

13) Doporučení kontrolního výboru Zastupitelstvu obce Tlumačov 

14) Termíny řádných zasedání orgánů obce Tlumačov na 1. pololetí 2016 

15) Víceúčelový sportovní areál v ul. Sportovní, Tlumačov – podání žádosti 

o dotaci na MŠMT ČR 

 

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 – 13 

     proti – 0 

     zdržel se – 0 

 

Usnesení  Z1/09/12/15 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 16. 12. 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 MUDr. František Kel a Růžena Vaňharová. 
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  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 16. prosince 2015 pp. MUDr. Františka Kela a Růženu Vaňharovou. 

 

  Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (pp. MUDr. Kel, Vaňharová) 

 

  Usnesení Z2/09/12/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 16. prosince 2015 pp. MUDr. Františka Kela a Růženu Vaňharovou. 

 

 Vzhledem k tomu, že starosta obce převzal dne 25. listopadu 2015 rezignaci pana Karla Skopala na 

mandát člena Zastupitelstva obce Tlumačov, zanikl podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí, v platném znění, jeho mandát tímto dnem. 

  Na základě zániku mandátu pana Karla Skopala vznikl dnem 26. 11. 2015 mandát na funkci člena 

Zastupitelstva obce Tlumačov paní Marii Vejmělkové, které Rada obce Tlumačov vydala Osvědčení 

rady obce o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva obce Tlumačov. Toto jí bylo předáno ve lhůtě 

stanovené zákonem. 

 

 Paní Marie Vejmělková složila slib člena zastupitelstva (viz příloha – založena na OÚ) a od této chvíle 

se zúčastňovala hlasování, jako řádný člen Zastupitelstva obce Tlumačov. 

 

V 17:06 hodin se dostavila paní Alena Hozová. 

 

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

 Podle sdělení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 4. 11. 2015 pp. Alena Hozové a 

Alois Petříka 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 4. 11. 2015 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/09/12/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 4. 11. 2015 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 4. 11. 2015 do 16. 12. 2015 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 4. 11. 2015 do 

16. 12. 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 4. 11. 

2015 do 16. 12. 2015.  
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 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z4/09/12/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 4. 11. 

2015 do 16. 12. 2015.  

 

 

4. Rozpočtová změna č. 5/2015 

 
 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. 5/2015 rozpočtu obce pro rok 2015 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 1.202.500 Kč a zvýšení výdajů o 1.202.500 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2015 po změně č. 5/2015 činí 42.638.200 Kč a výdaje po změně č. 5/2015 

činí 42.638.200 Kč. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/09/12/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2015 rozpočtu obce pro rok 2015 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 1.202.500 Kč a zvýšení výdajů o 1.202.500 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2015 po změně č. 5/2015 činí 42.638.200 Kč a výdaje po změně č. 5/2015 

činí 42.638.200 Kč. 

 

 

5. Rozpočet obce na rok 2016 

 

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

vedoucí ekonomického oddělení pí Lenka Dědková. 

 

 V diskusi k rozpočtu vystoupil tako Ing. Petr Klokočka, zaměstnanec MěÚ Otrokovice, který má na 

starosti památkovou péči, a přimluvil se za poskytnutí finančního příspěvku na opravu fasády kostela 

sv. Martina v Tlumačově. 

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočet obce Tlumačov pro rok 2016 v předloženém 

rozsahu s celkovými příjmy a výdaji ve výši 39.759.000 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá obecnímu úřadu rozpracovat schválený rozpočet do 

příslušných rozpočtových položek. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje změnit položku 1351 na položku 1382 a položku 1355 na položku 

1383 při pořizování rozpočtu do informačního systému státní pokladny, které budou schválené 

od 1. 1. 2016. 

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

jednotlivě paragrafy schváleného rozpočtu roku 2016 s tím, že bude usilováno ve skutečnosti vždy 

o vyrovnanou příjmovou a výdajovou stránku. 

 

. 
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 Člen zastupitelstva Ing. Antonín Jonášek předložil doplňující návrhy usnesení včetně zdůvodnění: 

 

1. ZO schvaluje rezervaci 2 mil. Kč z § 6171 Místní správa, kapitola nespecifikované rezervy na 

termínovaný vklad s dobou uložení min. 12 měsíců, jako část finančních prostředků pro případné 

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

  ZO ukládá starostovi obce předložit na příštím jednání ZO návrhy nabídek alespoň tří bank na 

realizaci termínovaného vkladu. 

 

  Zdůvodnění:  

  Cit.: vzhledem k předpokládanému zůstatku finančních prostředků k 31. 12. 2015 ve výši 7,3 mil. 

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

a s případnou potřebou finančních prostředků na kofinancování této pro obec významné investiční 

akce. 

 

2. ZO schvaluje využití finančních prostředků na přípravu projektové dokumentace k objektu č. p. 65 

až po projednání a rozhodnutí o dlouhodobém využití objektu č. p. 65 v zastupitelstvu obce s tím, 

že součástí podkladů pro rozhodování zastupitelstva obce budou i technickoekonomické parametry 

objektu. 

  ZO schvaluje rekonstrukci parku na nám. Komenského jako návaznou akci na rozhodnutí o využití 

objektu č. p. 65. 

 

3. ZO schvaluje využití finančních prostředků na přípravu projektové dokumentace na akci 

„Víceúčelový sportovní areál“ až po projednání a rozhodnutí o tomto záměru v zastupitelstvu obce 

s tím, že součástí podkladů pro rozhodování zastupitelstva obce budou i technickoekonomické 

parametry „Víceúčelového sportovního areálu“. 

 

  Zdůvodnění: 

  Cit.: vzhledem k investičnímu rozsahu a dlouhodobému významu rozhodnutí jak o využití objektu 

č. p. 65, tak i „Víceúčelového sportovního areálu“ považuji za nezbytné, aby rozhodnutí 

o zmíněných záměrech bylo projednáno v zastupitelstvu obce. 

 

  Hlasování o návrzích Ing. Jonáška: 

 

 Ad 3) 

 Hlasování: pro – 2 (Ing. Jonášek, p. Petřík) 

   proti – 0 

   zdržel se – 13 (pp. Horka, Mgr. Huráň, RNDr. Ing. Drbal, Mgr. Kouřil, Mgr. Kel. Ing. Rýdel, 

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

      Ing. Talaš) 

  

  Návrh nebyl schválen. 

 

  Ad 2) 

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

   proti – 0 

   zdržel se – 12 (pp. Horka, Mgr. Huráň, RNDr. Ing. Drbal, Mgr. Kouřil, Mgr. Kel. Ing. Rýdel, 

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

 

 Návrh nebyl schválen. 

 

 Ad 1) 

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

   proti – 0 

   zdržel se – 12 (pp. Horka, Mgr. Huráň, RNDr. Ing. Drbal, Mgr. Kouřil, Mgr. Kel. Ing. Rýdel, 

      Vaňharová, Hozová, Konečná, Mgr. Odložilíková, MUDr. Kel, Vejmělková) 
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 Návrh nebyl schválen. 

    

      Hlasování o původním návrhu usnesení: pro – 15 

                                                                        proti – 0   

                                                                        zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z6/09/12/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočet obce Tlumačov pro rok 2016 v předloženém 

rozsahu s celkovými příjmy a výdaji ve výši 39.759.000 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá obecnímu úřadu rozpracovat schválený rozpočet do 

příslušných rozpočtových položek. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje změnit položku 1351 na položku 1382 a položku 1355 na položku 

1383 při pořizování rozpočtu do informačního systému státní pokladny, které budou schválené 

od 1. 1. 2016. 

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

jednotlivě paragrafy schváleného rozpočtu roku 2016 s tím, že bude usilováno ve skutečnosti vždy 

o vyrovnanou příjmovou a výdajovou stránku. 

 

 

6. Krátkodobý revolvingový úvěr ve výši 3 mil. Kč 

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

vedoucí ekonomického oddělení pí Lenka Dědková. 

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje nabídku Komerční banky, a. s., pobočky Zlín ze dne 26. 11. 

2015 na krátkodobý revolvingový úvěr ve výši 3 mil. Kč, který je blíže specifikován níže uvedenými 

podmínkami: 

 úroková sazba 7D PRIBOR + 1,49 % p.a. ze zůstatku jistiny 

 úvěr bude poskytnut bez zajištění 

 cena za rezervaci zdrojů   = 0,20 % p.a. 

 cena za zpracování žádosti o úvěr  = zdarma 

 cena za realizaci úvěru   = zdarma 

 cena za spravování úvěru   = zdarma 

 cena za předčasné splacení úvěru  bez sankcí 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce uzavřít smlouvu s Komerční bankou, a. s. na 

poskytnutí krátkodobého revolvingového úvěru ve výši 3 mil. Kč dle nabídky ze dne 26. 11. 2015 na 

profinancování časového nesouladu mezi příjmy a výdaji v rozpočtu obce. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z7/09/12/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje nabídku Komerční banky, a. s., pobočky Zlín ze dne 26. 11. 

2015 na krátkodobý revolvingový úvěr ve výši 3 mil. Kč, který je blíže specifikován níže uvedenými 

podmínkami: 

 úroková sazba 7D PRIBOR + 1,49 % p.a. ze zůstatku jistiny 

 úvěr bude poskytnut bez zajištění 

 cena za rezervaci zdrojů   = 0,20 % p.a. 

 cena za zpracování žádosti o úvěr  = zdarma 

 cena za realizaci úvěru   = zdarma 

 cena za spravování úvěru   = zdarma 

 cena za předčasné splacení úvěru  bez sankcí 
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 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce uzavřít smlouvu s Komerční bankou, a. s. na 

poskytnutí krátkodobého revolvingového úvěru ve výši 3 mil. Kč dle nabídky ze dne 26. 11. 2015 na 

profinancování časového nesouladu mezi příjmy a výdaji v rozpočtu obce. 

 

 

7. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce – Pečovatelská služba 

Kroměříž z. ú. 
  

 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 100.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a Pečovatelskou službou 

Kroměříž z. ú., se sídlem Kroměříž, Nitranská 4091/2, PSČ 767 01 (IČ: 26940931) na financování 

projektu – Zakoupení ojetého vozidla pro provoz Pečovatelské služby Kroměříž z.ú., středisko 

Tlumačov. 

 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 Z8/09/12/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 100.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a Pečovatelskou službou 

Kroměříž z. ú., se sídlem Kroměříž, Nitranská 4091/2, PSČ 767 01 (IČ: 26940931) na financování 

projektu – Zakoupení ojetého vozidla pro provoz Pečovatelské služby Kroměříž z.ú., středisko 

Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o poskytnutí finančního 

příspěvku z rozpočtu obce Tlumačov. 

 

 

Přestávka od 18:00 do 18:10 hodin. 

 

 

8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 
 

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

Hapalová, referent majetku OÚ. 

 

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje s platností od 1. 1. 2016 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů.  

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 
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 Usnesení Z9/09/12/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje s platností od 1. 1. 2016 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů.  

 

 

9. Žádost o poskytnutí náhrady za změnu v území (R. Pokorný, Malenovice) - 

informace 
 

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

vedoucí odd. výstavby a majetku Michal Veselský. 

 

  Ing. Antonín Jonášek prohlašuje, že během výkonu funkce starosty obce v období od listopadu 2010 do 

listopadu 2014 neproběhlo žádné jednání s panem Richardem Pokorným, bytem Tyršova 951, 763 02 

Zlín – Malenovice, ani s jeho zástupcem, ve věci pozemků KN p. č. 1556/13, 1556/14 a PK p. č. 1554 

v k. ú. Tlumačov na Moravě. 

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí informaci o žádosti pana Richarda Pokorného, bytem 

Tyršova 951, 763 02 Zlín – Malenovice, zastoupeného advokátní kanceláří pana Mgr. Marka 

Bukovského, se sídlem Na Příkopě 814, 755 01 Vsetín, pobočka Zlín, tř. T. Bati 3296, 760 01, 

o poskytnutí náhrady za změnu v území na pozemcích KN p. č. 1556/13, 1556/14 a PK p. č. 1554 

v k. ú. Tlumačov na Moravě 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov souhlasí se schváleným postupem řešení dané situace dle usnesení 

Rady obce Tlumačov č. R18/11/11/15 ze dne 25. 11. 2015  

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z10/09/12/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí informaci o žádosti pana Richarda Pokorného, bytem 

Tyršova 951, 763 02 Zlín – Malenovice, zastoupeného advokátní kanceláří pana Mgr. Marka 

Bukovského, se sídlem Na Příkopě 814, 755 01 Vsetín, pobočka Zlín, tř. T. Bati 3296, 760 01, 

o poskytnutí náhrady za změnu v území na pozemcích KN p. č. 1556/13, 1556/14 a PK p. č. 1554 

v k. ú. Tlumačov na Moravě 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov souhlasí se schváleným postupem řešení dané situace dle usnesení 

Rady obce Tlumačov č. R18/11/11/15 ze dne 25. 11. 2015  

 

 

10. Žádost o schválení pořízení změny Územního plánu Tlumačov na p. č. 1154/4 

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 příslušné podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 

v platném znění, neschvaluje podle ust. § 6 odst. 5, písm. a), zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu 

Tlumačov na základě žádosti pí Zdenky Kvasničkové, bytem Střížovice 72, 768 21 Kvasice. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 
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 Usnesení Z11/09/12/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov příslušné podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 

v platném znění, neschvaluje podle ust. § 6 odst. 5, písm. a), zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu 

Tlumačov na základě žádosti pí Zdenky Kvasničkové, bytem Střížovice 72, 768 21 Kvasice. 

 

 

11. Směna 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 směnu 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. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu směnné smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z12/09/12/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje směnu 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. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu směnné smlouvy. 

 

 

12. Stanovení měsíční odměny neuvolněnému členu Zastupitelstva obce Tlumačov 
 

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

pí Danuše Dosoudilová, referent ekonomického oddělení. 

 

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje výplatu měsíční odměny v dané výši s platností ode dne 16. 12. 

2015 paní Marii Vejmělkové, za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva obce Tlumačov.  

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (pí Vejmělková) 

 

 Usnesení Z13/09/12/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje výplatu měsíční odměny v dané výši s platností ode dne 16. 12. 

2015 paní Marii Vejmělkové, za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva obce Tlumačov.  

 

 

13. Doporučení kontrolního výboru Zastupitelstvu obce Tlumačov 
 

 Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), zpracoval a předkládá Ing. Antonín Jonášek, člen 

zastupitelstva obce a předseda kontrolního výboru. 

 

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá starostovi a místostarostovi zajištění zrušení společnosti KOLEX a 

naplňování přijatých usnesení ve věci monitoringu a aktualizace Programu rozvoje obce Tlumačov na 

období 2013-2026. 
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 Hlasování: pro – 1 (Ing. Jonášek) 

   proti – 0 

   zdržel se – 14 (pp. Horka, Mgr. Huráň, RNDr. Ing. Drbal, Mgr. Kouřil, Mgr. Kel, Ing. Rýdel, 

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

      Ing. Talaš, Petřík) 

 

  Návrh nebyl schválen. 

  

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá starostovi a místostarostovi předložení komplexních informací 

včetně ekonomické rozvahy k akci „Víceúčelový sportovní areál“ na následujícím jednání ZO. 

 

 Hlasování: pro – 3 (Ing. Jonášek, Petřík, Mgr. Odložilíková) 

   proti – 0 

   zdržel se – 12 (pp. Horka, Mgr. Huráň, RNDr. Ing. Drbal, Mgr. Kouřil, Mgr. Kel, Ing. Rýdel, 

      Vaňharová, Hozová, Konečná, MUDr. Kel, Vejmělková, Ing. Talaš) 

  

  Návrh nebyl schválen. 

 

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá starostovi v souladu s Usnesením Z5/06/06/15 naplnění třetí části 

tohoto usnesení na příštím jednání ZO. 

 

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

   proti – 0 

   zdržel se – 13 (pp. Horka, Mgr. Huráň, RNDr. Ing. Drbal, Mgr. Kouřil, Mgr. Kel, Ing. Rýdel, 

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

      Petřík) 

 

 Návrh nebyl schválen. 

 

 

14. Termíny řádných zasedání orgánů obce Tlumačov na 1. pololetí 2016 
 

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

 

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánu obce na 1. pololetí 2016. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z14/09/12/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánu obce na 1. pololetí 2016. 

 

 

15. Víceúčelový sportovní areál v ul. Sportovní, Tlumačov – podání žádosti o dotaci na 

MŠMT ČR 
 

 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 výzvu MŠMT ČR „Státní podpora sportu pro rok 

2016 – Program 133510“.  
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 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje finanční spoluúčast formou investiční dotace na realizaci 

víceúčelového (multifunkčního) hřiště ve výši rozdílu celkových nákladů a poskytnuté dotace 

z příslušného programu MŠMT v roce 2016, pro žadatele o dotaci spolek S.K.Tlumačov za 

podmínky, že žádost S.K. Tlumačov bude podpořena dotací z MŠMT, program 133510 v roce 2016.  

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (Ing. Jonášek) 

 

 Usnesení Z15/09/12/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí výzvu MŠMT ČR „Státní podpora sportu pro rok 

2016 – Program 133510“.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje finanční spoluúčast formou investiční dotace na realizaci 

víceúčelového (multifunkčního) hřiště ve výši rozdílu celkových nákladů a poskytnuté dotace 

z příslušného programu MŠMT v roce 2016, pro žadatele o dotaci spolek S.K.Tlumačov za 

podmínky, že žádost S.K. Tlumačov bude podpořena dotací z MŠMT, program 133510 v roce 2016.  

 

 

 

 

Různé, dotazy, diskuse, závěr 
 

Člen zastupitelstva pan Alois Petřík tlumočil za sebe i za občany poděkování za organizaci velmi vydařené 

akce „Rozsvícení Vánočního stromu“. 

 

Starosta obce pan Petr Horka poděkoval zastupitelům za práci a popřál klidné prožití Vánoc a vše nejlepší do 

nového roku 2016. 

 

 

Jednání skončilo v 19:25 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

Datum: 17. 12. 2015 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: MUDr. František Kel 

    

 

 

  

     Růžena Vaňharová 

 

 

 

 

Starosta obce: 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 16. 12. 2015 
 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 16. 12. 2015 přijalo tato usnesení: 

 

 

  Usnesení  Z1/09/12/15 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 4. 11. 2015.  

 

  Usnesení Z2/09/12/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 16. prosince 2015 pp. MUDr. Františka Kela a Růženu Vaňharovou. 

 

 Usnesení Z3/09/12/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 4. 11. 2015 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/09/12/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 4. 11. 

2015 do 16. 12. 2015.  

 

 Usnesení Z5/09/12/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2015 rozpočtu obce pro rok 2015 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 1.202.500 Kč a zvýšení výdajů o 1.202.500 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2015 po změně č. 5/2015 činí 42.638.200 Kč a výdaje po změně č. 5/2015 

činí 42.638.200 Kč. 

 

 Usnesení Z6/09/12/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočet obce Tlumačov pro rok 2016 v předloženém 

rozsahu s celkovými příjmy a výdaji ve výši 39.759.000 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá obecnímu úřadu rozpracovat schválený rozpočet do 

příslušných rozpočtových položek. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje změnit položku 1351 na položku 1382 a položku 1355 na položku 

1383 při pořizování rozpočtu do informačního systému státní pokladny, které budou schválené 

od 1. 1. 2016. 

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

jednotlivě paragrafy schváleného rozpočtu roku 2016 s tím, že bude usilováno ve skutečnosti vždy 

o vyrovnanou příjmovou a výdajovou stránku. 

 

 Usnesení Z7/09/12/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje nabídku Komerční banky, a. s., pobočky Zlín ze dne 26. 11. 

2015 na krátkodobý revolvingový úvěr ve výši 3 mil. Kč, který je blíže specifikován níže uvedenými 

podmínkami: 

 úroková sazba 7D PRIBOR + 1,49 % p.a. ze zůstatku jistiny 

 úvěr bude poskytnut bez zajištění 

 cena za rezervaci zdrojů   = 0,20 % p.a. 

 cena za zpracování žádosti o úvěr  = zdarma 

 cena za realizaci úvěru   = zdarma 

 cena za spravování úvěru   = zdarma 

 cena za předčasné splacení úvěru  bez sankcí 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce uzavřít smlouvu s Komerční bankou, a. s. na 

poskytnutí krátkodobého revolvingového úvěru ve výši 3 mil. Kč dle nabídky ze dne 26. 11. 2015 na 

profinancování časového nesouladu mezi příjmy a výdaji v rozpočtu obce. 
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 Usnesení Z8/09/12/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 100.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a Pečovatelskou službou 

Kroměříž z. ú., se sídlem Kroměříž, Nitranská 4091/2, PSČ 767 01 (IČ: 26940931) na financování 

projektu – Zakoupení ojetého vozidla pro provoz Pečovatelské služby Kroměříž z.ú., středisko 

Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o poskytnutí finančního 

příspěvku z rozpočtu obce Tlumačov. 

 

 Usnesení Z9/09/12/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje s platností od 1. 1. 2016 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů.  

 

 Usnesení Z10/09/12/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí informaci o žádosti pana Richarda Pokorného, bytem 

Tyršova 951, 763 02 Zlín – Malenovice, zastoupeného advokátní kanceláří pana Mgr. Marka 

Bukovského, se sídlem Na Příkopě 814, 755 01 Vsetín, pobočka Zlín, tř. T. Bati 3296, 760 01, 

o poskytnutí náhrady za změnu v území na pozemcích KN p. č. 1556/13, 1556/14 a PK p. č. 1554 

v k. ú. Tlumačov na Moravě 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov souhlasí se schváleným postupem řešení dané situace dle usnesení 

Rady obce Tlumačov č. R18/11/11/15 ze dne 25. 11. 2015  

 

 Usnesení Z11/09/12/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov příslušné podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 

v platném znění, neschvaluje podle ust. § 6 odst. 5, písm. a), zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu 

Tlumačov na základě žádosti pí Zdenky Kvasničkové, bytem Střížovice 72, 768 21 Kvasice. 

 

 Usnesení Z12/09/12/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje směnu 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. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu směnné smlouvy. 

 

 Usnesení Z13/09/12/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje výplatu měsíční odměny v dané výši s platností ode dne 16. 12. 

2015 paní Marii Vejmělkové, za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva obce Tlumačov.  

 

 Usnesení Z14/09/12/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánu obce na 1. pololetí 2016. 

 

 Usnesení Z15/09/12/15 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí výzvu MŠMT ČR „Státní podpora sportu pro rok 

2016 – Program 133510“.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje finanční spoluúčast formou investiční dotace na realizaci 

víceúčelového (multifunkčního) hřiště ve výši rozdílu celkových nákladů a poskytnuté dotace 

z příslušného programu MŠMT v roce 2016, pro žadatele o dotaci spolek S.K. Tlumačov za 

podmínky, že žádost S.K. Tlumačov bude podpořena dotací z MŠMT, program 133510 v roce 2016.  

 

 

Ověřovatelé zápisu: MUDr. František Kel 

    

     Růžena Vaňharová 

 

Starosta obce:  


