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Z á p i s   č. 14 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 9. 11. 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 7. 9. 2016 do 

9. 11. 2016 
4) Rozpočtová změna č. 5/2016 

5) Statut sociálního fondu obce Tlumačov 

6) E.ON Distribuce a.s. – smlouva o zřízení BVB na pozemku p. č. 2445 

v k. ú. Tlumačov na Moravě 

7) Pořízení změny Územního plánu Tlumačov na částech pozemků p. č. 

1556/13 a 1556/14 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

8) Žádost o schválení pořízení změny Územního plánu Tlumačov na 

pozemku p. č. 2987/1 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

9) Záměr směny části pozemku p. č. 2538/2 (KN) v k. ú. Tlumačov na 

Moravě 

10) GasNet, s. r. o. – smlouva o zajištění přeložky PZ a úhradě nákladů s ní 

souvisejících a BVB na pozemku p. č. st. 122 a p. č. 2443/1 v k. ú. 

Tlumačov na Moravě 

11) Volba zástupců zřizovatele do školské rady ZŠ Tlumačov 

 

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  Z1/14/11/16 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 9. 11. 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. Rajmund Huráň a RNDr. Ing. Vojtěch Drbal. 

  

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 9. listopadu 2016 Mgr. Rajmunda Huráně a RNDr. Ing. Vojtěcha 

Drbala. 

 

  Hlasování: pro – 12 
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   proti – 0 

   zdržel se – 2 (Mgr. Huráň, RNDr. Ing. Drbal) 

 

  Usnesení Z2/14/11/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 9. listopadu 2016 Mgr. Rajmunda Huráně a RNDr. Ing. Vojtěcha 

Drbala. 

 

 

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

 Podle sdělení ověřovatelů zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce pí Marie Vejmělkové a Mgr. 

Aleše Kouřila 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 7. 9. 2016 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/14/11/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 7. 9. 2016 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 7. 9. 2016 do 9. 11. 2016 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 7. 9. 2016 do 

9. 11. 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 7. 9. 2016 

do 9. 11. 2016 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z4/14/11/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 7. 9. 2016 

do 9. 11. 2016 

 

 

4. Rozpočtová změna č. 5/2016 

 
 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. 5/2016 rozpočtu obce pro rok 2016 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 139.000 Kč a zvýšení výdajů o 139.000 Kč s tím, že celkové 

příjmy obce pro rok 2016 po změně č. 5/2016 činí 46.289.000 Kč a výdaje po změně č. 5/2016 činí 

46.289.000 Kč. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/14/11/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2016 rozpočtu obce pro rok 2016 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 139.000 Kč a zvýšení výdajů o 139.000 Kč s tím, že celkové 

příjmy obce pro rok 2016 po změně č. 5/2016 činí 46.289.000 Kč a výdaje po změně č. 5/2016 činí 

46.289.000 Kč. 

 

 

5. Statut sociálního fondu obce Tlumačov 

 

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

tajemník OÚ Ing. Jan Rýdel. 

 

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Statut sociálního fondu obce Tlumačov s účinností od 

9. 11. 2016. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

    

 Usnesení Z6/14/11/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Statut sociálního fondu obce Tlumačov s účinností od 

9. 11. 2016. 

 

 

6. E.ON Distribuce a.s. – smlouva o zřízení BVB na pozemku p. č. 2445 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. 

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – 

„Tlumačov, Kršák, přípojka NN“ spočívající v umístění podzemního kabelového vedení NN 

na pozemku KN p. č. 2445 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 k podpisu smlouvy.  
 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 
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 Usnesení Z7/14/11/16 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – 

„Tlumačov, Kršák, přípojka NN“ spočívající v umístění podzemního kabelového vedení NN 

na pozemku KN p. č. 2445 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 k podpisu smlouvy.  
 

 

V 17:40 hodin se dostavila členka ZO pí Alena Hozová. 

 

 

7. Pořízení změny Územního plánu Tlumačov na částech pozemků p. č. 1556/13 a 

1556/14 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 příslušné podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 

v platném znění, schvaluje podle ust. § 6 odst. 5, písm. a) a § 44 a), zákona č.183/2006 Sb., o územním 

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

Tlumačov ve vazbě k části pozemkům p. č. 1556/13 a 1556/14 v k. ú. Tlumačov na Moravě z ploch 

smíšených nezastavěného území (S*) na plochy bydlení individuálního (BI). 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/14/11/16 
   Zastupitelstvo obce Tlumačov příslušné podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 

v platném znění, schvaluje podle ust. § 6 odst. 5, písm. a) a § 44 a), zákona č.183/2006 Sb., o územním 

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

Tlumačov ve vazbě k části pozemkům p. č. 1556/13 a 1556/14 v k. ú. Tlumačov na Moravě z ploch 

smíšených nezastavěného území (S*) na plochy bydlení individuálního (BI). 

 

 

8. Žádost o schválení pořízení změny Územního plánu Tlumačov na pozemku p. č. 

2987/1 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 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 pana Davida Hinka, bytem Racková 225, 760 01 Zlín, zastoupeného panem 

Petrem Hinkem, bytem Sokolská 98, 763 62 Tlumačov. 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 4 (pí Odložilíková, Mgr. Kel, Ing. Hrtús, Mgr. Huráň) 
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 Usnesení Z9/14/11/16 
 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 pana Davida Hinka, bytem Racková 225, 760 01 Zlín, zastoupeného panem 

Petrem Hinkem, bytem Sokolská 98, 763 62 Tlumačov. 

 

 

9. Záměr směny části 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 záměr směny části pozemku KN p. č. 2538/2 – ostatní plocha 

o výměře 173 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za část pozemku potřebného k zajištění veřejné 

dostupnosti a provádění údržby na části místní komunikace v ul. Jiráskova.   

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (Mgr. Kel) 

 

 Usnesení Z10/14/11/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr směny části pozemku KN p. č. 2538/2 – ostatní plocha 

o výměře 173 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za část pozemku potřebného k zajištění veřejné 

dostupnosti a provádění údržby na části místní komunikace v ul. Jiráskova.   

 

 

10. GasNet, s.r.o. – smlouva o zajištění přeložky PZ a úhradě nákladů s ní 

souvisejících a BVB na pozemku p. č. st. 122 a p. č. 2443/1 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 zajištění přeložky plynárenského zařízení a 

úhradě nákladů s ní souvisejících stavby „Přeložka STL plynovodní přípojky pro objekt č. p. 170 při 

stavebních úpravách objektu č. p. 65 na náměstí Komenského“ se společností GasNet, s.r.o., se 

sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Přeložka STL plynovodní 

přípojky pro objekt č. p. 170 při stavebních úpravách objektu č. p. 65 na náměstí Komenského“ 

spočívající v umístění STL plynovodní přípojky na pozemcích KN p. č. st. 122 a p. č. 2443/1 v k. ú. 

Tlumačov na Moravě se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad 

Labem. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zajištění přeložky 

plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 

o zřízení věcného břemene.  

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 
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 Usnesení Z11/14/11/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a 

úhradě nákladů s ní souvisejících stavby „Přeložka STL plynovodní přípojky pro objekt č. p. 170 při 

stavebních úpravách objektu č. p. 65 na náměstí Komenského“ se společností GasNet, s.r.o., se 

sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Přeložka STL plynovodní 

přípojky pro objekt č. p. 170 při stavebních úpravách objektu č. p. 65 na náměstí Komenského“ 

spočívající v umístění STL plynovodní přípojky na pozemcích KN p. č. st. 122 a p. č. 2443/1 v k. ú. 

Tlumačov na Moravě se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad 

Labem. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zajištění přeložky 

plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 

o zřízení věcného břemene.  

 

 

11. Volba zástupců zřizovatele do školské rady ZŠ Tlumačov 
  

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

Ing. Jan Rýdel, tajemník OÚ. 

 

 Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje do školské rady Základní školy Tlumačov, okres Zlín, 

příspěvková organizace, jako zástupce zřizovatele Mgr. Aleše Kouřila a Ing. Štefana Hrtúse. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (ing. Hrtús, Mgr. Kouřil) 

 

 Usnesení Z12/14/11/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje do školské rady Základní školy Tlumačov, okres Zlín, 

příspěvková organizace, jako zástupce zřizovatele Mgr. Aleše Kouřila a Ing. Štefana Hrtúse. 

 

 

 

Různé, dotazy, diskuse, závěr 

 

 

Jednání skončilo v 18:30 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

Datum: 10. 11. 2016 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

 

 

Mgr. Rajmund Huráň RNDr. Ing. Vojtěch Drbal 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 9. 11. 2016 
 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 9. 11. 2016 přijalo tato usnesení: 

 

 

  Usnesení  Z1/14/11/16 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 9. 11. 2016.  

 

  Usnesení Z2/14/11/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 9. listopadu 2016 Mgr. Rajmunda Huráně a RNDr. Ing. Vojtěcha 

Drbala. 

 

 Usnesení Z3/14/11/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 7. 9. 2016 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/14/11/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 7. 9. 2016 

do 9. 11. 2016 

 

 Usnesení Z5/14/11/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2016 rozpočtu obce pro rok 2016 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 139.000 Kč a zvýšení výdajů o 139.000 Kč s tím, že celkové 

příjmy obce pro rok 2016 po změně č. 5/2016 činí 46.289.000 Kč a výdaje po změně č. 5/2016 činí 

46.289.000 Kč. 

 

 Usnesení Z6/14/11/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Statut sociálního fondu obce Tlumačov s účinností od 

9. 11. 2016. 

 

 Usnesení Z7/14/11/16 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – 

„Tlumačov, Kršák, přípojka NN“ spočívající v umístění podzemního kabelového vedení NN 

na pozemku KN p. č. 2445 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 k podpisu smlouvy.  
 

 Usnesení Z8/14/11/16 
   Zastupitelstvo obce Tlumačov příslušné podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 

v platném znění, schvaluje podle ust. § 6 odst. 5, písm. a) a § 44 a), zákona č.183/2006 Sb., o územním 

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

Tlumačov ve vazbě k části pozemkům p. č. 1556/13 a 1556/14 v k. ú. Tlumačov na Moravě z ploch 

smíšených nezastavěného území (S*) na plochy bydlení individuálního (BI). 

 

 Usnesení Z9/14/11/16 
 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 pana Davida Hinka, bytem Racková 225, 760 01 Zlín, zastoupeného panem 

Petrem Hinkem, bytem Sokolská 98, 763 62 Tlumačov. 
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 Usnesení Z10/14/11/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr směny části pozemku KN p. č. 2538/2 – ostatní plocha 

o výměře 173 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za část pozemku potřebného k zajištění veřejné 

dostupnosti a provádění údržby na části místní komunikace v ul. Jiráskova.   

 

 Usnesení Z11/14/11/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a 

úhradě nákladů s ní souvisejících stavby „Přeložka STL plynovodní přípojky pro objekt č. p. 170 při 

stavebních úpravách objektu č. p. 65 na náměstí Komenského“ se společností GasNet, s.r.o., se 

sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Přeložka STL plynovodní 

přípojky pro objekt č. p. 170 při stavebních úpravách objektu č. p. 65 na náměstí Komenského“ 

spočívající v umístění STL plynovodní přípojky na pozemcích KN p. č. st. 122 a p. č. 2443/1 v k. ú. 

Tlumačov na Moravě se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad 

Labem. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zajištění přeložky 

plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 

o zřízení věcného břemene.  

 

 Usnesení Z12/14/11/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje do školské rady Základní školy Tlumačov, okres Zlín, 

příspěvková organizace, jako zástupce zřizovatele Mgr. Aleše Kouřila a Ing. Štefana Hrtúse. 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

 

Mgr. Rajmund Huráň RNDr. Ing. Vojtěch Drbal 


