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Z á p i s   č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 24. 2. 2016 
 

 

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 16. 12. 2015 do 

24. 2. 2016 
4) Rozpočtová změna č. 1/2016 

5) Rozpočtový výhled na období 2017 - 2018 

6) Schválení veřejnoprávní smlouvy – Pečovatelská služba Kroměříž z. ú. 

7) Záměr odprodeje částí pozemků p. č. 829/19 a 829/20 (KN) v k. ú. 

Tlumačov na Moravě 

8) Smlouva o zřízení věcného břemena na pozemcích KN p. č. 1337/28, 

1337/7 a PK 2596 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

9) Smlouva o zřízení VB na pozemku KN p. č. 2453/1 v k. ú. Tlumačov na 

Moravě 

10) E.ON Distribuce a. s. – smlouva o zřízení BVB na pozemku p. č. 2529 

v k. ú. Tlumačov na Moravě 

11) E.ON DS a. s. České Budějovice – BVB – revokace usnesení č. 

Z12/26/09/14 ze dne 10. 9. 2014 

12) Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 – ul. Dolní – podání žádosti 

o dotaci z IROP 

13) Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2015 

14) Zpráva Policie České republiky o činnosti za rok 2015 ve vztahu k obci 

Tlumačov 

15) Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2015 

 

Různé, diskuse, závěr 
 

Ověření usnášeníschopnosti: 

V době zahájení zasedání zastupitelstva obce v 17:00 hodin je na dnešním zasedání přítomno 14 členů ZO, 

což je nadpoloviční účast členů zastupitelstva obce. 

Starosta obce konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné. 

 

Hlasování o programu:  pro – 14 

     proti – 0 

     zdržel se – 0 

 

Usnesení  Z1/10/02/16 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 24. 2. 2016.  

 

 

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 pí Blanka Konečná a Ing. Antonín Jonášek. 
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 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 24. února 2016 pí Blanku Konečnou a Ing. Antonína Jonáška. 

 

  Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (pí Končená, Ing. Jonášek) 

 

  Usnesení Z2/10/02/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 24. února 2016 pí Blanku Konečnou a Ing. Antonína Jonáška. 

 

 

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

 Podle sdělení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 16. 12. 2015 MUDr. Františka 

Kela a pí Růženy Vaňharové 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 16. 12. 2015 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/10/02/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 16. 12. 2015 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 16. 12. 2015 do 24. 2. 2016 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 16. 12. 2015 

do 24. 2. 2016 – 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 16. 12. 

2015 do 24. 2. 2016.  

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z4/10/02/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 16. 12. 

2015 do 24. 2. 2016.  
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4. Rozpočtová změna č. 1/2016 

 
 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. 1/2016 rozpočtu obce pro rok 2016 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 3.300.000 Kč a zvýšení výdajů o 3.300.000 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2016 po změně č. 1/2016 činí 43.059.000 Kč a výdaje po změně č. 1/2016 

činí 43.059.000 Kč. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/10/02/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2016 rozpočtu obce pro rok 2016 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 3.300.000 Kč a zvýšení výdajů o 3.300.000 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2016 po změně č. 1/2016 činí 43.059.000 Kč a výdaje po změně č. 1/2016 

činí 43.059.000 Kč. 

 

 

5. Rozpočtový výhled na období 2017 - 2018 

 

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

vedoucí ekonomického oddělení pí Lenka Dědková. 

 

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtový výhled na období 2017 – 2018 v předloženém znění. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

    

 Usnesení Z6/10/02/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtový výhled na období 2017 – 2018 v předloženém znění. 

 

 

6. Schválení veřejnoprávní smlouvy – 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 dotaci ve výši 300.000 Kč na financování provozních 

nákladů v roce 2016 pro Pečovatelskou službu Kroměříž z. ú. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 300.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

Pečovatelskou službou Kroměříž z. ú. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 
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 Usnesení Z7/10/02/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 300.000 Kč na financování provozních 

nákladů v roce 2016 pro Pečovatelskou službu Kroměříž z. ú. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 300.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

Pečovatelskou službou Kroměříž z. ú. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 

7. Záměr odprodeje částí pozemků p. č. 829/19 a 829/20 (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 odprodeje částí pozemků p. č.829/19 – orná půda 

o výměře cca 26 m2 a p. č.829/20 – orná půda o výměře cca 10 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za níže 

uvedených podmínek: 

 minimální kupní cena 200 Kč/m2   

 účel budoucího využití – ostatní zeleň, zahrada 

 náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (zpracování oddělovacího geometrického plánu, 

návrh na vklad do katastru nemovitostí)  

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/10/02/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr odprodeje částí pozemků p. č.829/19 – orná půda 

o výměře cca 26 m2 a p. č.829/20 – orná půda o výměře cca 10 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za níže 

uvedených podmínek: 

 minimální kupní cena 200 Kč/m2   

 účel budoucího využití – ostatní zeleň, zahrada 

 náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (zpracování oddělovacího geometrického plánu, 

návrh na vklad do katastru nemovitostí)  

 

 

8. Smlouva o zřízení věcného břemena na pozemcích KN p. č. 1337/28, 1337/7 a PK 

2596 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, Vojtášek, kabel NN“ – spočívající 

v uložení zemního kabelového vedení NN na pozemcích KN p.č. 1337/28, 1337/7 a PK 2596 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 – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 
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 Usnesení Z9/10/02/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

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

v uložení zemního kabelového vedení NN na pozemcích KN p.č. 1337/28, 1337/7 a PK 2596 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.  

 

 

9. Smlouva o zřízení VB na pozemku KN p. č. 2453/1 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 zřízení věcného břemene na zřízení a 

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

spočívající v umístění vedení NN a betonového sloupu na pozemku KN p. č. 2453/1 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 – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z10/10/02/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

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

spočívající v umístění vedení NN a betonového sloupu na pozemku KN p. č. 2453/1 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.  

 

 

10. E.ON Distribuce a. s. – smlouva o zřízení BVB na pozemku p. č. 2529 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, Adaszewski, 

úprava přípojky NN“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a pilířové skříně SS100 

na pozemku KN p. č. 2529 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 podpisem smlouvy.  

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 
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 Usnesení Z11/10/02/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

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

úprava přípojky NN“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a pilířové skříně SS100 

na pozemku KN p. č. 2529 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 podpisem smlouvy.  

 

 

11. E.ON DS a. s. České Budějovice – BVB – revokace usnesení č. Z12/26/09/14 

ze dne 10. 9. 2014 
 

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

vedoucí odd. výstavby a majetku Michal Veselský. 

 

V průběhu projednávání tohoto bodu se v 18:05 hodin dostavila člena ZO pí Alena Hozová. 

 

  Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov revokuje usnesení č. Z12/26/09/14 ze dne 10. 9. 2014 v plném rozsahu. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z12/10/02/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov revokuje usnesení č. Z12/26/09/14 ze dne 10. 9. 2014 v plném rozsahu. 

 

 

12. Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 – ul. Dolní – podání žádosti o dotaci 

z IROP 
 

 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 vyhlášenou 18. výzvu MMR ČR v rámci programu 

IROP „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti 

o dotaci na realizaci akce „Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v obci Tlumačov“ z programu 

IROP "Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy" dle vyhlášené 18. výzvy MMR ČR ze dne 

11. 12. 2015. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z13/10/02/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí vyhlášenou 18. výzvu MMR ČR v rámci programu 

IROP „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti 

o dotaci na realizaci akce „Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v obci Tlumačov“ z programu 

IROP "Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy" dle vyhlášené 18. výzvy MMR ČR ze dne 

11. 12. 2015. 
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13. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2015 
 

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

zastupitelstva obce a předseda kontrolního výboru. 

 

  Zpráva byla vzata na vědomí. 

 

 

14. Zpráva Policie České republiky o činnosti za rok 2015 ve vztahu k obci Tlumačov 
 

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

 

  Zpráva byla vzata na vědomí. 

 

 

15. Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2015 
 

 Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), zpracovala a předkládá pí Růžena Vaňharová, 

členka zastupitelstva a předsedkyně finančního výboru. 

 

  Zpráva byla vzata na vědomí. 

 

 

Různé, dotazy, diskuse, závěr 
 Starosta obce p. Petr Horka informoval o jednání k aktualizaci KPSS. Materiály k této problematice jsou 

na níže uvedených webech: 

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb na Otrokovicku na období 2016-2017 

http://www.otrokovice.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=11673&id_dokumenty=6384 

Komunitní plán sociálních služeb 2014 – 2015 

http://www.otrokovice.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=11673&id_dokumenty=3084 

 Starosta obce informoval o jednání se zástupci Povodí Moravy o vývoji v přípravě akce „Morava, 

Tlumačov – ochranná hráz“. 

 Dále starosta informoval o možnosti požádat o dotaci na domácí kompostéry pro občany. 

 

 

Jednání skončilo v 18:45 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

Datum: 25. 2. 2016 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Blanka Konečná 

    

 

 

    Ing. Antonín Jonášek 

 

 

 

 

Starosta obce: 

 

 

 

http://www.otrokovice.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=11673&id_dokumenty=6384
http://www.otrokovice.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=11673&id_dokumenty=3084
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 24. 2. 2016 
 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 24. 2. 2016 přijalo tato usnesení: 

 

 

  Usnesení  Z1/10/02/16 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 24. 2. 2016.  

 

  Usnesení Z2/10/02/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 24. února 2016 pí Blanku Konečnou a Ing. Antonína Jonáška. 

 

 Usnesení Z3/10/02/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 16. 12. 2015 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/10/02/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 16. 12. 

2015 do 24. 2. 2016.  

 

 Usnesení Z5/10/02/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2016 rozpočtu obce pro rok 2016 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 3.300.000 Kč a zvýšení výdajů o 3.300.000 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2016 po změně č. 1/2016 činí 43.059.000 Kč a výdaje po změně č. 1/2016 

činí 43.059.000 Kč. 

    

 Usnesení Z6/10/02/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtový výhled na období 2017 – 2018 v předloženém znění. 

 

 Usnesení Z7/10/02/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 300.000 Kč na financování provozních 

nákladů v roce 2016 pro Pečovatelskou službu Kroměříž z. ú. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 300.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

Pečovatelskou službou Kroměříž z. ú. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení Z8/10/02/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr odprodeje částí pozemků p. č.829/19 – orná půda 

o výměře cca 26 m2 a p. č.829/20 – orná půda o výměře cca 10 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za níže 

uvedených podmínek: 

 minimální kupní cena 200 Kč/m2   

 účel budoucího využití – ostatní zeleň, zahrada 

 náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (zpracování oddělovacího geometrického plánu, 

návrh na vklad do katastru nemovitostí)  

 

 Usnesení Z9/10/02/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

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

v uložení zemního kabelového vedení NN na pozemcích KN p.č. 1337/28, 1337/7 a PK 2596 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.  



 

 

 

 

Zápis č. 10  ze zasedání ZO 24. 2. 2016 Strana 9  

 

 Usnesení Z10/10/02/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

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

spočívající v umístění vedení NN a betonového sloupu na pozemku KN p. č. 2453/1 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 Z11/10/02/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

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

úprava přípojky NN“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a pilířové skříně SS100 

na pozemku KN p. č. 2529 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 podpisem smlouvy.  

 

 Usnesení Z12/10/02/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov revokuje usnesení č. Z12/26/09/14 ze dne 10. 9. 2014 v plném rozsahu. 

 

 Usnesení Z13/10/02/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí vyhlášenou 18. výzvu MMR ČR v rámci programu 

IROP „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje / neschvaluje zajištění všech náležitostí směřujících 

k podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v obci 

Tlumačov“ z programu IROP "Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy" dle 

vyhlášené 18. výzvy MMR ČR ze dne 11. 12. 2015. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Blanka Konečná 

    

 

 

    Ing. Antonín Jonášek 

 

 

 

 

Starosta obce: 


