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Z á p i s   č. 13 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 7. 9. 2016 
 

 

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 22. 6. 2016 do 

7. 9. 2016 
4) Rozpočtová změna č. 4/2016 

5) Veřejnoprávní smlouva S.K. Tlumačov z.s. – víceúčelové hřiště 

6) Smlouva o zřízení VB na pozemku KN p. č. 1449/1 v k. ú. Tlumačov na 

Moravě 

7) Smlouva o zřízení VB na pozemku KN p. č. 1408/2 v k.. ú. Tlumačov na 

Moravě 

8) E.ON Distribuce a.s. – smlouva o zřízení BVB na pozemku p. č. 2453/3 

v k. ú. Tlumačov na Moravě 

9) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na 

pozemku p. č. 2611 (KN) v k. ú. Tlumačov na Moravě 

10) Stanovení měsíční odměny neuvolněnému členu Zastupitelstva obce 

Tlumačov 

11) Finanční výbor – změna v členství 

 

Různé, diskuse, závěr 
 

Ověření usnášeníschopnosti: 

V době zahájení zasedání zastupitelstva obce v 17:00 hodin je na dnešním zasedání přítomno 13 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  Z1/13/09/16 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 7. 9. 2016.  

 

 

1. Schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu, slib nového člena ZO 
 

  Jednání zahájil v 17:00 hodin a dále řídil starosta obce Petr Horka. 

  Zapisovatelkou byla pověřena pí Dana Kouřilová. 

 Ověřovateli zápisu byli určeni pí Marie Vejmělková a Mgr. Aleš Kouřil. 

  

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 7. září 2016 pí Marii Vejmělkovou a Mgr. Aleše Kouřila. 

 

  Hlasování: pro – 10 

   proti – 0 
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   zdržel se – 2 Marie Vejmělková a Mgr. Kouřil) 

 

  Usnesení Z2/13/09/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 7. září 2016 pí Marii Vejmělkovou a Mgr. Aleše Kouřila. 

 

 Vzhledem k tomu, že starosta obce převzal dne 29. srpna 2016 rezignaci pana Ing. Jana Rýdla 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 Ing. Jana Rýdla vznikl dnem 30. 8. 2016 za volební stranu „Pro 

Tlumačov – sdružení nezávislých kandidátů“ mandát na funkci člena Zastupitelstva obce Tlumačov 

prvnímu náhradníkovi za tuto volební stranu panu Ing. Štefanu Hrtúsovi, kterému Rada obce Tlumačov 

vydala Osvědčení rady obce o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva obce Tlumačov. Toto mu bylo 

předáno ve lhůtě stanovené zákonem. 

 

 Pan Ing. Štefan Hrtús složil slib člena zastupitelstva (viz příloha – založena na OÚ) a od této chvíle se 

zúčastňoval hlasování, jako řádný člen Zastupitelstva obce Tlumačov. 

 

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

 Podle sdělení ověřovatelů zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce Ing. Jana Rýdla a Mgr. Lenky 

Odložilíkové 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 22. 6. 2016 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/13/09/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 22. 6. 2016 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 22. 6. 2016 do 7. 9. 2016 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 22. 6. 2016 do 

7. 9. 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 

22. 6. 2016 do 7. 9. 2016.  

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z4/13/09/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 

22. 6. 2016 do 7. 9. 2016.  
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4. Rozpočtová změna č. 4/2016 

 
 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. 4/2016 rozpočtu obce pro rok 2016 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 2.476.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 2.476.000,00 Kč s tím, 

že celkové příjmy obce pro rok 2016 po změně č. 4/2016 činí 46.150.000,00 Kč a výdaje po změně 

č. 4/2016 činí 46.150.000,00 Kč. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/13/09/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2016 rozpočtu obce pro rok 2016 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 2.476.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 2.476.000,00 Kč s tím, 

že celkové příjmy obce pro rok 2016 po změně č. 4/2016 činí 46.150.000,00 Kč a výdaje po změně 

č. 4/2016 činí 46.150.000,00 Kč. 

 

 

5. Veřejnoprávní smlouva S.K.Tlumačov z.s. – víceúčelové hřiště 

 

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

vedoucí ekonomického oddělení pí Lenka Dědková. 

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci ve výši 124.251 Kč na doplatek 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 124.251 Kč mezi Obcí Tlumačov a S.K. 

Tlumačov z.s. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (Ing. Jonášek) 

    

 Usnesení Z6/13/09/16 
 Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci ve výši 124.251 Kč na doplatek 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 124.251 Kč mezi Obcí Tlumačov a S.K. 

Tlumačov z.s. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 

6. Smlouva o zřízení VB na pozemku KN p. č. 1449/1 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

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

vedoucí oddělení výstavby a majetku p. Michal Veselský. 
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  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Dudr, kabelová smyčka“ – spočívající 

v umístění skříně SD622/NKW2 na pozemku KN p. č. 1449/1 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 – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z7/13/09/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Dudr, kabelová smyčka“ – spočívající 

v umístění skříně SD622/NKW2 na pozemku KN p. č. 1449/1 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.  

 

 

7. Smlouva o zřízení VB na pozemku KN p. č. 1408/2 v k. ú. Tlumačov na Moravě 
  

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

vedoucí oddělení 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, Chudárek, kabel NN“ – spočívající 

v uložení zemního kabelového vedení NN na pozemku KN p. č. 1408/2 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 – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/13/09/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

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

v uložení zemního kabelového vedení NN na pozemku KN p. č. 1408/2 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.  

 

 

8. E.ON Distribuce a.s. - smlouva o zřízení BVB na pozemku p. č. 2453/3 v k. ú. 

Tlumačov na Moravě 
 

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

vedoucí oddělení 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, Stuchlík, 

přípojka NN“ spočívající v umístění nadzemního kabelového vedení NN na pozemku KN p. č. 

2453/3  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.  
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 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z9/13/09/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

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

přípojka NN“ spočívající v umístění nadzemního kabelového vedení NN na pozemku KN p. č. 

2453/3  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.  

 

 

9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p. č. 

2611 (KN) v k. ú. Tlumačov na Moravě 
 

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

vedoucí oddělení výstavby a majetku Michal Veselský. 

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě na zřízení a provozování přípojky vodovodu, která má být realizována v rámci stavby 

„Rekonstrukce výrobní haly a administrativně-sociálního zázemí, ul. Machovská, Tlumačov“ – 

spočívající v uložení výše uvedené přípojky na pozemku KN p. č. 2611 v k.ú. Tlumačov na Moravě 

se společností Dudr Company s.r.o., se sídlem Do Polí 563, 760 01 Zlín. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě.  

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z10/13/09/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě na zřízení a provozování přípojky vodovodu, která má být realizována v rámci stavby 

„Rekonstrukce výrobní haly a administrativně-sociálního zázemí, ul. Machovská, Tlumačov“ – 

spočívající v uložení výše uvedené přípojky na pozemku KN p. č. 2611 v k.ú. Tlumačov na Moravě 

se společností Dudr Company s.r.o., se sídlem Do Polí 563, 760 01 Zlín. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě.  

 

 

10. Stanovení měsíční odměny neuvolněnému členu Zastupitelstva obce Tlumačov 
  

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

pí Danuše Dosoudilková, referent oddělení ekonomického. 

 

 Návrh usnesení: 

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

7. 9. 2016 Ing. Štefan Hrtúsovi, za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva obce Tlumačov.  

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (Ing. Hrtús) 
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 Usnesení Z11/13/09/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje výplatu měsíční odměny v dané výši s platností ode dne 

7. 9. 2016 Ing. Štefan Hrtúsovi, za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva obce Tlumačov.  

 

 

11. Finanční výbor – změna v členství 
  

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

pí Růžena Vaňharová, člen ZO a předsedkyně  FV. 

 

 Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje novou členku finančního výboru Mgr. Janu Šicovou s účinností 

od 1. 9. 2016.  

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z12/13/09/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje novou členku finančního výboru Mgr. Janu Šicovou s účinností 

od 1. 9. 2016.  

 

 

 

Různé, dotazy, diskuse, závěr 

 

 

 

Jednání skončilo v 18:15 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

Datum: 8. 9. 2016 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Vejmělková Mgr. Aleš Kouřil 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 7. 9. 2016 
 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 7. 9. 2016 přijalo tato usnesení: 

 

 

  Usnesení  Z1/13/09/16 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 7. 9. 2016.  

 

  Usnesení Z2/13/09/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 7. září 2016 pí Marii Vejmělkovou a Mgr. Aleše Kouřila. 

 

 Usnesení Z3/13/09/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 22. 6. 2016 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/13/09/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 

22. 6. 2016 do 7. 9. 2016.  

 

 Usnesení Z5/13/09/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2016 rozpočtu obce pro rok 2016 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 2.476.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 2.476.000,00 Kč s tím, 

že celkové příjmy obce pro rok 2016 po změně č. 4/2016 činí 46.150.000,00 Kč a výdaje po změně 

č. 4/2016 činí 46.150.000,00 Kč. 

    

 Usnesení Z6/13/09/16 
 Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci ve výši 124.251 Kč na doplatek 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 124.251 Kč mezi Obcí Tlumačov a S.K. 

Tlumačov z.s. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení Z7/13/09/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Dudr, kabelová smyčka“ – spočívající 

v umístění skříně SD622/NKW2 na pozemku KN p. č. 1449/1 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 Z8/13/09/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

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

v uložení zemního kabelového vedení NN na pozemku KN p. č. 1408/2 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 Z9/13/09/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, Stuchlík, 
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přípojka NN“ spočívající v umístění nadzemního kabelového vedení NN na pozemku KN p. č. 

2453/3  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 Z10/13/09/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě na zřízení a provozování přípojky vodovodu, která má být realizována v rámci stavby 

„Rekonstrukce výrobní haly a administrativně-sociálního zázemí, ul. Machovská, Tlumačov“ – 

spočívající v uložení výše uvedené přípojky na pozemku KN p. č. 2611 v k.ú. Tlumačov na Moravě 

se společností Dudr Company s.r.o., se sídlem Do Polí 563, 760 01 Zlín. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě.  

 

 Usnesení Z11/13/09/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje výplatu měsíční odměny v dané výši s platností ode dne 

7. 9. 2016 Ing. Štefan Hrtúsovi, za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva obce Tlumačov.  

 

 Usnesení Z12/13/09/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje novou členku finančního výboru Mgr. Janu Šicovou s účinností 

od 1. 9. 2016.  

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  
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Marie Vejmělková Mgr. Aleš Kouřil 


