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Z á p i s   č. 11 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 20. 4. 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 24. 2. 2016 do 

20. 4. 2016 
4) Rozpočtová změna č. 2/2016 

5) Veřejnoprávní smlouva – Římskokatolická farnost Tlumačov 

6) Veřejnoprávní smlouva – Základní  organizace Českého zahrádkářského 

svazu Tlumačov 

7) Veřejnoprávní smlouva – Naděje, pobočka Otrokovice 

8) Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 1/2016 – Dům dětí a 

mládeže Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov 

9) Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2/2016 – S.K. 

Tlumačov z.s. 

10) Prodej částí pozemků p. č. 829/19 a p. č. 829/20 (KN) v k. ú. Tlumačov 

na Moravě 

11) Kompostéry do rodinných domků – podání žádosti o dotaci z OPŽP 

12) SDH Tlumačov – rekonstrukce vrat a VZT – žádost HZS ZK na rok 

2017 

13) Zateplení BD č. p. 630, ul. Jana Žižky – podání žádosti o dotaci z IROP 

 

Různé, diskuse, závěr 
 

Ověření usnášeníschopnosti: 

V době zahájení zasedání zastupitelstva obce v 17:00 hodin je na dnešním zasedání přítomno 12 členů ZO, 

což je nadpoloviční účast členů zastupitelstva obce. 

Starosta obce konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné. 

 

Hlasování o programu:  pro – 12 

     proti – 0 

     zdržel se – 0 

 

Usnesení  Z1/11/04/16 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 20. 4. 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 Mgr. František Kel a Ing. Rostislav Talaš. 

 

  

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 20. dubna 2016 Mgr. Františka Kela a Ing. Rostislava Talaše. 
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  Hlasování: pro – 10 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (Mgr. Kel, Ing. Talaš) 

 

  Usnesení Z2/11/04/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 20. dubna 2016 Mgr. Františka Kela a Ing. Rostislava Talaše. 

 

 

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

 Podle sdělení ověřovatelky zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 24. 2. 2016 pí Blanky Konečné 

(Ing. Antonín Jonášek je z dnešního jednání omluven) 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 24. 2. 2016 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/11/04/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. 2. 2016 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 24. 2. 2016 do 20. 4. 2016 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 24. 2. 2016 do 

20. 4. 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 24. 2. 

2016 do 20. 4. 2016.  

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z4/11/04/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 24. 2. 

2016 do 20. 4. 2016.  

 

 

4. Rozpočtová změna č. 2/2016 

 
 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. 2/2016 rozpočtu obce pro rok 2016 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 475.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 475.000,00 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2016 po změně č. 2/2016 činí 43.534.000,00 Kč a výdaje po změně 

č. 2/2016 činí 43.534.000,00 Kč. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/11/04/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2016 rozpočtu obce pro rok 2016 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 475.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 475.000,00 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2016 po změně č. 2/2016 činí 43.534.000,00 Kč a výdaje po změně 

č. 2/2016 činí 43.534.000,00 Kč. 

 

 

5. Veřejnoprávní smlouva – Římskokatolická 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 dotaci ve výši 300.000,- Kč na opravu fasády věže kostela 

včetně restaurování kamenných prvků pro Římskokatolickou farnost Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

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

Římskokatolickou farností Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

    

 Usnesení Z6/11/04/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 300.000,- Kč na opravu fasády věže kostela 

včetně restaurování kamenných prvků pro Římskokatolickou farnost Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

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

Římskokatolickou farností Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 

6. Veřejnoprávní smlouva – Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 

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 dotaci ve výši 70.000,- Kč na rekonstrukci studny 

potřebnou pro zásobování vodou moštárny a pálenice. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 70.000,- Kč mezi Obcí Tlumačov a Základní 

organizací Českého zahrádkářského svazu Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 
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 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z7/11/04/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 70.000,- Kč na rekonstrukci studny 

potřebnou pro zásobování vodou moštárny a pálenice. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 70.000,- Kč mezi Obcí Tlumačov a Základní 

organizací Českého zahrádkářského svazu Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 

7. Veřejnoprávní smlouva – Naděje, pobočka Otrokovice 
  

 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 86.000,- Kč pro Naději pobočka Otrokovice. 

Dotace je účelově určena: denní stacionář 59.000,- Kč, sociálně terapeutické dílny 27.000,- Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 86.000,- Kč mezi Obcí Tlumačov a 

příjemcem Naděje, pobočka Otrokovice. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/11/04/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 86.000,- Kč pro Naději pobočka Otrokovice. 

Dotace je účelově určena: denní stacionář 59.000,- Kč, sociálně terapeutické dílny 27.000,- Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 86.000,- Kč mezi Obcí Tlumačov a 

příjemcem Naděje, pobočka Otrokovice. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 

8. Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 1/2016 – Dům dětí a mládeže 

Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov 
 

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

místostarosta obce Mgr. Rajmund Huráň. 

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje organizaci Dům dětí a mládeže, odloučené pracoviště 

Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve výši 82.000 Kč na základě jejich žádosti o poskytnutí 

příspěvku na činnost: 

10.000 Kč na úhradu pronájmu prostor, jednoho koně a jednoho vodiče v rámci činnosti 

Jezdeckého kroužku pro děti se specifickými potřebami v Tlumačově 

4.000 Kč na pořízení pohárů, medailí, drobných dárků pro vítěze, sladkostí pro účastníky 

Výtvarné soutěže  

8.000 Kč na zakoupení rozšíření modelu o CAR SYSTÉM – auta u modelu železnice zájmového 

útvaru Vlakový modelář 
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4.000 Kč na pořízení výtvarného materiálu pro tvoření dětí a mládež, barev na obličej, materiálu 

na výzdobu akce a soutěže, odměn pro soutěžící, odměn pro účastníky na akci Den 

otevřených dveří Domu dětí a mládeže 

5.000 Kč na pořízení výtvarného materiálu pro tvoření dětí, materiálu na výzdobu akce a soutěže, 

odměny pro soutěžící, odměny pro účastníky, pitný režim pro vystupující v rámci akce 

Den pro celou rodinu 

7.000 Kč na úhradu hudebního ozvučení a nájemného na akci Aerobik jednotlivců  

15.000 Kč na částečnou úhradu autobusu do Prahy na Finále v aerobiku 

14.000 Kč  na pořízení pohárů a medailí pro vítěze soutěže „ O pohár starosty obce Tlumačov“ 

15.000 Kč k částečnému pokrytí mzdových nákladů externích pracovníků v „Čajovně“ 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 1/2016 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 82.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a Domem dětí 

a mládeže Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z9/11/04/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje organizaci Dům dětí a mládeže, odloučené pracoviště 

Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve výši 82.000 Kč na základě jejich žádosti o poskytnutí 

příspěvku na činnost: 

10.000 Kč na úhradu pronájmu prostor, jednoho koně a jednoho vodiče v rámci činnosti 

Jezdeckého kroužku pro děti se specifickými potřebami v Tlumačově 

4.000 Kč na pořízení pohárů, medailí, drobných dárků pro vítěze, sladkostí pro účastníky 

Výtvarné soutěže  

8.000 Kč na zakoupení rozšíření modelu o CAR SYSTÉM – auta u modelu železnice zájmového 

útvaru Vlakový modelář 

4.000 Kč na pořízení výtvarného materiálu pro tvoření dětí a mládež, barev na obličej, materiálu 

na výzdobu akce a soutěže, odměn pro soutěžící, odměn pro účastníky na akci Den 

otevřených dveří Domu dětí a mládeže 

5.000 Kč na pořízení výtvarného materiálu pro tvoření dětí, materiálu na výzdobu akce a soutěže, 

odměny pro soutěžící, odměny pro účastníky, pitný režim pro vystupující v rámci akce 

Den pro celou rodinu 

7.000 Kč na úhradu hudebního ozvučení a nájemného na akci Aerobik jednotlivců  

15.000 Kč na částečnou úhradu autobusu do Prahy na Finále v aerobiku 

14.000 Kč  na pořízení pohárů a medailí pro vítěze soutěže „ O pohár starosty obce Tlumačov“ 

15.000 Kč k částečnému pokrytí mzdových nákladů externích pracovníků v „Čajovně“ 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 1/2016 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 82.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a Domem dětí 

a mládeže Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

 

9. Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2/2016 – S.K. Tlumačov z.s. 
 

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

místostarosta obce Mgr. Rajmund Huráň. 

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje spolku S.K. Tlumačov z.s. neinvestiční finanční transfer ve 

výši 122.000 Kč  na základě jejich žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost: 

2.000 Kč na pořízení sladké odměny a občerstvení za aktivní působení na Mikulášském turnaji 

žáků a přípravky 
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40.000Kč na činnost a zabezpečení fungování družstva dorostu na dopravu k zápasům, cestovní 

příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, 

rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové 

soustředění – tábor, energie (vodné, stočné, elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů, 

odměny rozhodčím, cestovní výdaje rozhodčím   

40.000 Kč na činnost a zabezpečení fungování družstva starší žáci na dopravu k zápasům, cestovní 

příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, 

rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové 

soustředění – tábor, energie (vodné, stočné, elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů, 

odměny rozhodčím, cestovní výdaje rozhodčím  

25.000 Kč na činnost a zabezpečení fungování družstva mladší žáci na dopravu k zápasům, 

cestovní příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, 

kopačky, rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, 

fotbalové soustředění – tábor, energie (vodné, stočné, elektrická energie, plyn), 

občerstvení hráčů, odměny rozhodčím, cestovní výdaje rozhodčím.  

15.000 Kč na činnost a zabezpečení fungování družstva přípravka na dopravu k zápasům, cestovní 

příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, 

rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové 

soustředění – tábor, energie (vodné, stočné, elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů, 

odměny rozhodčím, cestovní výdaje rozhodčím.   

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 2/2016 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 122.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

S.K. Tlumačov z.s. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z10/11/04/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje spolku S.K. Tlumačov z.s. neinvestiční finanční transfer ve 

výši 122.000 Kč  na základě jejich žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost: 

2.000 Kč na pořízení sladké odměny a občerstvení za aktivní působení na Mikulášském turnaji 

žáků a přípravky 

40.000Kč na činnost a zabezpečení fungování družstva dorostu na dopravu k zápasům, cestovní 

příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, 

rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové 

soustředění – tábor, energie (vodné, stočné, elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů, 

odměny rozhodčím, cestovní výdaje rozhodčím   

40.000 Kč na činnost a zabezpečení fungování družstva starší žáci na dopravu k zápasům, cestovní 

příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, 

rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové 

soustředění – tábor, energie (vodné, stočné, elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů, 

odměny rozhodčím, cestovní výdaje rozhodčím  

25.000 Kč na činnost a zabezpečení fungování družstva mladší žáci na dopravu k zápasům, 

cestovní příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, 

kopačky, rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, 

fotbalové soustředění – tábor, energie (vodné, stočné, elektrická energie, plyn), 

občerstvení hráčů, odměny rozhodčím, cestovní výdaje rozhodčím.  

15.000 Kč na činnost a zabezpečení fungování družstva přípravka na dopravu k zápasům, cestovní 

příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, 

rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové 

soustředění – tábor, energie (vodné, stočné, elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů, 

odměny rozhodčím, cestovní výdaje rozhodčím.   
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 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 2/2016 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 122.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

S.K. Tlumačov z.s. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

 

10. Prodej částí pozemků p. č. 829/19 a p. č. 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 odprodej pozemku KN p. č. 829/38 – orná půda v k. ú. 

Tlumačov na Moravě o výměře 35 m2 paní Marii Zbořilové, bytem 6. května 806, 763 62 Tlumačov, 

za podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. Z8/10/02/16 ze dne 24. 2. 2016. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Kupní smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z11/11/04/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odprodej pozemku KN p. č. 829/38 – orná půda v k. ú. 

Tlumačov na Moravě o výměře 35 m2 paní Marii Zbořilové, bytem 6. května 806, 763 62 Tlumačov, 

za podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. Z8/10/02/16 ze dne 24. 2. 2016. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Kupní smlouvy. 

 

 

11. Kompostéry do rodinných domků – podání žádosti o dotaci z OPŽP 
 

 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 informaci o zjištění zájmu na zapůjčení domácích 

kompostérů v jednotlivých domácnostech občanů obce Tlumačov na základě předběžného 

dotazníkového šetření. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti 

o dotaci na pořízení domácích kompostérů pro občany obce z připravované výzvy Operačního 

programu životního prostředí na roky 2014-2020, prioritní osa 3 - Prevence vzniku odpadů. 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (Mgr. Kel) 

 

 Usnesení Z12/11/04/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí informaci o zjištění zájmu na zapůjčení domácích 

kompostérů v jednotlivých domácnostech občanů obce Tlumačov na základě předběžného 

dotazníkového šetření. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti 

o dotaci na pořízení domácích kompostérů pro občany obce z připravované výzvy Operačního 

programu životního prostředí na roky 2014-2020, prioritní osa 3 - Prevence vzniku odpadů. 
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12. SDH Tlumačov – rekonstrukce vrat a VZT – žádost HZS ZK na rok 2017 
 

 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 vyhlášený dotační program MV GŘ HZS ČR „Dotace 

pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2017. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti 

o dotaci na rekonstrukci spočívající ve výměně 3 ks vstupních garážových vrat a instalaci 

vzduchotechnického zařízení na odsávání spalin ze zaparkované požární techniky – automobilů 

v objektu hasičské zbrojnice č. p. 285, ul. Masarykova v Tlumačově z programu „Dotace pro 

jednotky SDH obcí“ vyhlášeného  MV GŘ HZS ČR dne 18. 1. 2016. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z13/11/04/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí vyhlášený dotační program MV GŘ HZS ČR „Dotace 

pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2017. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti 

o dotaci na rekonstrukci spočívající ve výměně 3 ks vstupních garážových vrat a instalaci 

vzduchotechnického zařízení na odsávání spalin ze zaparkované požární techniky – automobilů 

v objektu hasičské zbrojnice č. p. 285, ul. Masarykova v Tlumačově z programu „Dotace pro 

jednotky SDH obcí“ vyhlášeného  MV GŘ HZS ČR dne 18. 1. 2016. 

 

 

13. Zateplení BD č. p. 630, ul. Jana Žižky – 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 16. výzvu MMR ČR v rámci programu 

IROP „Energetické úspory v bytových domech - zateplování“.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti 

o dotaci na realizaci akce „Zateplení BD č. p. 630, ul. Jana Žižky, Tlumačov“ z programu IROP 

„Energetické úspory v bytových domech - zateplování“ dle vyhlášené 16. výzvy MMR ČR ze dne 

9. 12. 2015. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z14/11/04/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí vyhlášenou 16. výzvu MMR ČR v rámci programu 

IROP „Energetické úspory v bytových domech - zateplování“.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti 

o dotaci na realizaci akce „Zateplení BD č. p. 630, ul. Jana Žižky, Tlumačov“ z programu IROP 

„Energetické úspory v bytových domech - zateplování“ dle vyhlášené 16. výzvy MMR ČR ze dne 

9. 12. 2015. 
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Různé, dotazy, diskuse, závěr 

 Starosta obce Petr Horka a Mgr. František Kel podali informace o stavu ve věci žádosti pana Richarda 

Pokorného (bytem Malenovice) o poskytnutí náhrady za změnu územního plánu (na pozemcích KN 

p. č. 1556/13, 1556/14 a PK p. č. 1554 v k. ú. Tlumačov na Moravě). V současné době je soudní řízení 

přerušeno s tím, že probíhá pokus o mimosoudní vyřízení v této kauze.  

 Dále starosta obce informoval o průběhu příprav realizace stavby „Morava, Tlumačov – ochranná hráz“ 

a vyrozuměl zastupitele o tom, že byl informován, že účastník řízení, pan Karel Skopal podal proti 

Krajskému úřadu Zlínského kraje správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně, kterou se domáhá zrušení 

pravomocného územního rozhodnutí č. j. SÚ/54511/2014/FOZ vydaného dne 03. 06. 2015 Městským 

úřadem Otrokovice, stavebním úřadem. V diskuzi se zastupitelé shodli na prezentaci aktuálního stavu 

příprav realizace ochranné hráze na webových stránkách obce Tlumačov. 

 

 

 

Jednání skončilo v 18:40 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

Datum: 21. 4. 2016 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. František Kel 

    

 

 

    Ing. Rostislav Talaš 

 

 

 

 

Starosta obce: 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 20. 4. 2016 
 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 20. 4. 2016 přijalo tato usnesení: 

 

 

  Usnesení  Z1/11/04/16 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 20. 4. 2016.  

 

  Usnesení Z2/11/04/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 20. dubna 2016 Mgr. Františka Kela a Ing. Rostislava Talaše. 

 

 Usnesení Z3/11/04/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. 2. 2016 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/11/04/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 24. 2. 

2016 do 20. 4. 2016.  

 

 Usnesení Z5/11/04/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2016 rozpočtu obce pro rok 2016 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 475.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 475.000,00 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2016 po změně č. 2/2016 činí 43.534.000,00 Kč a výdaje po změně 

č. 2/2016 činí 43.534.000,00 Kč. 

    

 Usnesení Z6/11/04/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 300.000,- Kč na opravu fasády věže kostela 

včetně restaurování kamenných prvků pro Římskokatolickou farnost Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

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

Římskokatolickou farností Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení Z7/11/04/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 70.000,- Kč na rekonstrukci studny 

potřebnou pro zásobování vodou moštárny a pálenice. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 70.000,- Kč mezi Obcí Tlumačov a Základní 

organizací Českého zahrádkářského svazu Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení Z8/11/04/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 86.000,- Kč pro Naději pobočka Otrokovice. 

Dotace je účelově určena: denní stacionář 59.000,- Kč, sociálně terapeutické dílny 27.000,- Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 86.000,- Kč mezi Obcí Tlumačov a 

příjemcem Naděje, pobočka Otrokovice. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 
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 Usnesení Z9/11/04/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje organizaci Dům dětí a mládeže, odloučené pracoviště 

Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve výši 82.000 Kč na základě jejich žádosti o poskytnutí 

příspěvku na činnost: 

10.000 Kč na úhradu pronájmu prostor, jednoho koně a jednoho vodiče v rámci činnosti 

Jezdeckého kroužku pro děti se specifickými potřebami v Tlumačově 

4.000 Kč na pořízení pohárů, medailí, drobných dárků pro vítěze, sladkostí pro účastníky 

Výtvarné soutěže  

8.000 Kč na zakoupení rozšíření modelu o CAR SYSTÉM – auta u modelu železnice zájmového 

útvaru Vlakový modelář 

4.000 Kč na pořízení výtvarného materiálu pro tvoření dětí a mládež, barev na obličej, materiálu 

na výzdobu akce a soutěže, odměn pro soutěžící, odměn pro účastníky na akci Den 

otevřených dveří Domu dětí a mládeže 

5.000 Kč na pořízení výtvarného materiálu pro tvoření dětí, materiálu na výzdobu akce a soutěže, 

odměny pro soutěžící, odměny pro účastníky, pitný režim pro vystupující v rámci akce 

Den pro celou rodinu 

7.000 Kč na úhradu hudebního ozvučení a nájemného na akci Aerobik jednotlivců  

15.000 Kč na částečnou úhradu autobusu do Prahy na Finále v aerobiku 

14.000 Kč  na pořízení pohárů a medailí pro vítěze soutěže „ O pohár starosty obce Tlumačov“ 

15.000 Kč k částečnému pokrytí mzdových nákladů externích pracovníků v „Čajovně“ 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 1/2016 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 82.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a Domem dětí 

a mládeže Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení Z10/11/04/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje spolku S.K. Tlumačov z.s. neinvestiční finanční transfer ve 

výši 122.000 Kč  na základě jejich žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost: 

2.000 Kč na pořízení sladké odměny a občerstvení za aktivní působení na Mikulášském turnaji 

žáků a přípravky 

40.000Kč na činnost a zabezpečení fungování družstva dorostu na dopravu k zápasům, cestovní 

příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, 

rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové 

soustředění – tábor, energie (vodné, stočné, elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů, 

odměny rozhodčím, cestovní výdaje rozhodčím   

40.000 Kč na činnost a zabezpečení fungování družstva starší žáci na dopravu k zápasům, cestovní 

příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, 

rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové 

soustředění – tábor, energie (vodné, stočné, elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů, 

odměny rozhodčím, cestovní výdaje rozhodčím  

25.000 Kč na činnost a zabezpečení fungování družstva mladší žáci na dopravu k zápasům, 

cestovní příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, 

kopačky, rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, 

fotbalové soustředění – tábor, energie (vodné, stočné, elektrická energie, plyn), 

občerstvení hráčů, odměny rozhodčím, cestovní výdaje rozhodčím.  

15.000 Kč na činnost a zabezpečení fungování družstva přípravka na dopravu k zápasům, cestovní 

příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, 

rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové 

soustředění – tábor, energie (vodné, stočné, elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů, 

odměny rozhodčím, cestovní výdaje rozhodčím.   

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 2/2016 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 122.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

S.K. Tlumačov z.s. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
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 Usnesení Z11/11/04/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odprodej pozemku KN p. č. 829/38 – orná půda v k. ú. 

Tlumačov na Moravě o výměře 35 m2 paní Marii Zbořilové, bytem 6. května 806, 763 62 Tlumačov, 

za podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. Z8/10/02/16 ze dne 24. 2. 2016. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Kupní smlouvy. 

 

 Usnesení Z12/11/04/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí informaci o zjištění zájmu na zapůjčení domácích 

kompostérů v jednotlivých domácnostech občanů obce Tlumačov na základě předběžného 

dotazníkového šetření. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti 

o dotaci na pořízení domácích kompostérů pro občany obce z připravované výzvy Operačního 

programu životního prostředí na roky 2014-2020, prioritní osa 3 - Prevence vzniku odpadů. 

 

 Usnesení Z13/11/04/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí vyhlášený dotační program MV GŘ HZS ČR „Dotace 

pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2017. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti 

o dotaci na rekonstrukci spočívající ve výměně 3 ks vstupních garážových vrat a instalaci 

vzduchotechnického zařízení na odsávání spalin ze zaparkované požární techniky – automobilů 

v objektu hasičské zbrojnice č. p. 285, ul. Masarykova v Tlumačově z programu „Dotace pro 

jednotky SDH obcí“ vyhlášeného  MV GŘ HZS ČR dne 18. 1. 2016. 

 

 Usnesení Z14/11/04/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí vyhlášenou 16. výzvu MMR ČR v rámci programu 

IROP „Energetické úspory v bytových domech - zateplování“.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti 

o dotaci na realizaci akce „Zateplení BD č. p. 630, ul. Jana Žižky, Tlumačov“ z programu IROP 

„Energetické úspory v bytových domech - zateplování“ dle vyhlášené 16. výzvy MMR ČR ze dne 

9. 12. 2015. 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. František Kel 

    

 

 

    Ing. Rostislav Talaš 

 

 

 

 

Starosta obce: 

 


