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Z á p i s   č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 22. 6. 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 20. 4. 2016 do 

22. 6. 2016 
4) Rozpočtová změna č. 3/2016 

5) Závěrečný účet obce za rok 2015 

6) Účetní závěrka obce za rok 2015 

7) Zpráva o uplatňování Územního plánu Tlumačov v uplynulém období 

2012 - 2016 

8) Smlouva o zrušení VB na pozemcích KN p. č. 779/33 a 2670/1 v k. ú. 

Tlumačov na Moravě 

9) Termíny řádných zasedání orgánů obce ve 2. pololetí 2016 

10) Veřejnoprávní smlouva – S.K. Tlumačov z.s. 

11) Aktualizace záplavového území toku Morava 

 

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 účast členů zastupitelstva obce. 

Starosta obce konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné. 

 

Hlasování o programu:  pro – 15 

     proti – 0 

     zdržel se – 0 

 

Usnesení  Z1/12/06/16 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 22. 6. 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 Ing. Jan Rýdel a Mgr. Lenka Odložilíková 

 

  

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 22. června 2016 Ing. Jana Rýdla a Mgr. Lenku Odložilíkovou. 

 

  Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (Ing. Rýdel, Mgr. Oložilíková) 
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  Usnesení Z2/12/06/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 22. června 2016 Ing. Jana Rýdla a Mgr. Lenku Odložilíkovou. 

 

 

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

 Podle sdělení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 20. 4. 2016 Mgr. Františka Kela a 

Ing. Rostislava Talaše 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 20. 4. 2016 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/12/06/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 20. 4. 2016 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 20. 4. 2016 do 22. 6. 2016 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 20. 4. 2016 do 

22. 6. 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 20. 4. 

2016 do 22. 6. 2016.  

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z4/12/06/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 20. 4. 

2016 do 22. 6. 2016.  

 

 

4. Rozpočtová změna č. 3/2016 

 
 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. 3/2016 rozpočtu obce pro rok 2016 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 140.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 140.000,00 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2016 po změně č. 3/2016 činí 43.674.000,00 Kč a výdaje po změně 

č. 3/2016 činí 43.674.000,00 Kč. 
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 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (Ing. Jonášek) 

 

 Usnesení Z5/12/06/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2016 rozpočtu obce pro rok 2016 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 140.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 140.000,00 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2016 po změně č. 3/2016 činí 43.674.000,00 Kč a výdaje po změně 

č. 3/2016 činí 43.674.000,00 Kč. 

 

 

5. Závěrečný účet obce za rok 2015 

 

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

vedoucí ekonomického oddělení pí Lenka Dědková. 

 

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov projednalo závěrečný účet obce Tlumačov za rok 2015 a v souladu 

s ustanovením § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje celoroční 

hospodaření obce Tlumačov včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tlumačov za rok 

2015, a to bez výhrad. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

    

 Usnesení Z6/12/06/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov projednalo závěrečný účet obce Tlumačov za rok 2015 a v souladu 

s ustanovením § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje celoroční 

hospodaření obce Tlumačov včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tlumačov za rok 

2015, a to bez výhrad. 

 

 

6. Účetní závěrka obce za rok 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 účetní závěrku obce Tlumačov včetně výsledku hospodaření 

obce za účetní období 2015 sestavenou k 31. 12. 2015. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 Usnesení Z7/12/06/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje účetní závěrku obce Tlumačov včetně výsledku hospodaření 

obce za účetní období 2015 sestavenou k 31. 12. 2015. 

 

 

7. Zpráva o uplatňování Územního plánu Tlumačov v uplynulém období 2012 - 2016 
  

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

vedoucí odd. výstavby a majetku Michal Veselský. 
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  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov projednalo a schvaluje v souladu s ustanovením § 6, odst. 5, písm. e) a b), 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), 

Zprávu o uplatňování Územního plánu Tlumačov v uplynulém období 2012 - 2016, jejíž součástí jsou 

pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/12/06/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov projednalo a schvaluje v souladu s ustanovením § 6, odst. 5, písm. e) a b), 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), 

Zprávu o uplatňování Územního plánu Tlumačov v uplynulém období 2012 - 2016, jejíž součástí jsou 

pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny. 

 

 

8. Smlouva o zrušení VB na pozemcích KN p. č. 779/33 a 2670/1 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 zrušení věcného břemene na stavbu „Terénní 

úpravy“ – protihlukový val, které je vedeno k tíži pozemků KN p. č. 779/33 a 2670/1 v k. ú. 

Tlumačov na Moravě, se společností Navláčil stavební firma, s.r.o., se sídlem Bartošova 5532, 

760 01 Zlín. 

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

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z9/12/06/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zrušení věcného břemene na stavbu „Terénní 

úpravy“ – protihlukový val, které je vedeno k tíži pozemků KN p. č. 779/33 a 2670/1 v k. ú. 

Tlumačov na Moravě, se společností Navláčil stavební firma, s.r.o., se sídlem Bartošova 5532, 

760 01 Zlín. 

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

 

 

9. Termíny řádných zasedání orgánů obce ve 2. 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 2. pololetí 2016. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z10/12/06/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánu obce na 2. pololetí 2016. 
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10. Veřejnoprávní smlouva – S.K. Tlumačov z.s. 
  

  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 2.000.000 Kč na spolufinancování vlastního 

podílu celkových nákladů akce – „Víceúčelový sportovní areál v ul. Sportovní, Tlumačov“. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 2.000.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a S.K. 

Tlumačov z.s. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (Ing. Jonášek) 

 

 Usnesení Z11/12/06/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 2.000.000 Kč na spolufinancování vlastního 

podílu celkových nákladů akce – „Víceúčelový sportovní areál v ul. Sportovní, Tlumačov“. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 2.000.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a S.K. 

Tlumačov z.s. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 

11. Aktualizace záplavového území toku Morava 
  

 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 návrh ke stanovení aktualizovaného záplavového území toku 

Morava v km PB 131,643 LB 133,013 – PB 186,800 LB 196,200 a vymezení aktivní zóny předložený 

Krajským úřadem Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního 

hospodářství, s podmínkou, že bude respektována a doplněna trasa navržené liniové stavby „370 341 

Morava, Tlumačov – ochranná hráz“ dle platného Územního rozhodnutí č. 93/2014 vydaného SÚ MěÚ 

Otrokovice pod čj. SÚ/54511/2014/FOZ dne 3. 6. 2015. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z12/12/06/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh ke stanovení aktualizovaného záplavového území toku 

Morava v km PB 131,643 LB 133,013 – PB 186,800 LB 196,200 a vymezení aktivní zóny předložený 

Krajským úřadem Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního 

hospodářství, s podmínkou, že bude respektována a doplněna trasa navržené liniové stavby „370 341 

Morava, Tlumačov – ochranná hráz“ dle platného Územního rozhodnutí č. 93/2014 vydaného SÚ MěÚ 

Otrokovice pod čj. SÚ/54511/2014/FOZ dne 3. 6. 2015. 
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Různé, dotazy, diskuse, závěr 

 

Starosta informoval o skutečnosti, že obec uspěla s žádostí o dotace na opravu chodníků podél I/55. 

Informace je zatím pouze zveřejněna na webu SFDI. 

 

Pan Alois Petřík vyjádřil poděkování obci za finanční příspěvek ve výši 300.000 Kč, díky čemuž mohla být 

provedena oprava věže na místním kostele. 

Dále upozornil na havarijní stav a nutnost opravy chodníku v ul. Sokolské. Starosta sdělil, že chodníky 

budou opravovány postupně dle finančních možností s tím, že zmíněný úsek by měl být opraven v příštím 

roce. 

 

 

Jednání skončilo v 18:25 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

Datum: 23. 6. 2016 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lenka Odložilíková 

    

 

 

    Ing. Jan Rýdel 

 

 

 

 

Starosta obce: 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 22. 6. 2016 
 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 22. 6. 2016 přijalo tato usnesení: 

 

 

  Usnesení  Z1/12/06/16 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 22. 6. 2016.  

 

  Usnesení Z2/12/06/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 22. června 2016 Ing. Jana Rýdla a Mgr. Lenku Odložilíkovou. 

 

 Usnesení Z3/12/06/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 20. 4. 2016 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/12/06/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 20. 4. 

2016 do 22. 6. 2016.  

 

 Usnesení Z5/12/06/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2016 rozpočtu obce pro rok 2016 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 140.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 140.000,00 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2016 po změně č. 3/2016 činí 43.674.000,00 Kč a výdaje po změně 

č. 3/2016 činí 43.674.000,00 Kč. 

    

 Usnesení Z6/12/06/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov projednalo závěrečný účet obce Tlumačov za rok 2015 a v souladu 

s ustanovením § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje celoroční 

hospodaření obce Tlumačov včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tlumačov za rok 

2015, a to bez výhrad. 

 

 Usnesení Z7/12/06/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje účetní závěrku obce Tlumačov včetně výsledku hospodaření 

obce za účetní období 2015 sestavenou k 31. 12. 2015. 

 

 Usnesení Z8/12/06/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov projednalo a schvaluje v souladu s ustanovením § 6, odst. 5, písm. e) a b), 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), 

Zprávu o uplatňování Územního plánu Tlumačov v uplynulém období 2012 - 2016, jejíž součástí jsou 

pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny. 

 

 Usnesení Z9/12/06/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zrušení věcného břemene na stavbu „Terénní 

úpravy“ – protihlukový val, které je vedeno k tíži pozemků KN p. č. 779/33 a 2670/1 v k. ú. 

Tlumačov na Moravě, se společností Navláčil stavební firma, s.r.o., se sídlem Bartošova 5532, 

760 01 Zlín. 

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

 

 Usnesení Z10/12/06/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánu obce na 2. pololetí 2016. 
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 Usnesení Z11/12/06/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 2.000.000 Kč na spolufinancování vlastního 

podílu celkových nákladů akce – „Víceúčelový sportovní areál v ul. Sportovní, Tlumačov“. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 2.000.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a S.K. 

Tlumačov z.s. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení Z12/12/06/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh ke stanovení aktualizovaného záplavového území toku 

Morava v km PB 131,643 LB 133,013 – PB 186,800 LB 196,200 a vymezení aktivní zóny předložený 

Krajským úřadem Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního 

hospodářství, s podmínkou, že bude respektována a doplněna trasa navržené liniové stavby „370 341 

Morava, Tlumačov – ochranná hráz“ dle platného Územního rozhodnutí č. 93/2014 vydaného SÚ MěÚ 

Otrokovice pod čj. SÚ/54511/2014/FOZ dne 3. 6. 2015. 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lenka Odložilíková 

    

 

 

    Ing. Jan Rýdel 

 

 

 

 

Starosta obce: 


