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Z á p i s   č. 15 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 14. 12. 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 9. 11. 2016 do 

14. 12. 2016 
4) Studie dopravy v obci Tlumačov 

5) Směna části pozemku p. č. 2538/2 (KN) v k. ú. Tlumačov na Moravě 

6) Termíny zasedání orgánů obce na 1. pololetí 2017 

7) Rozpočtová změna 6/2016 

8) Rozpočet obce na rok 2017 

9) Krátkodobý revolvingový úvěr ve výši 3 mil. Kč 

10) Smlouva o partnerství 

11) Stavební úpravy objektu č. p. 65 – podání žádosti o dotaci z IROP 

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

v k. ú. Tlumačov na Moravě 

13) Smlouva o zřízení VB na pozemku KN p. č. 2529 v k. ú. Tlumačov na 

Moravě 

14) Smlouva o zřízení VB na pozemcích KN p. č. 778/2 a 2485 v k. ú. 

Tlumačov na Moravě  

15) Smlouva o zřízení VB na pozemcích KN p. č. 378, 452, 778/2, 1398/32, 

2445, 2461/1 a 2462/2 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

 

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  Z1/15/12/16 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 14. 12. 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 MUDr. František Kel a pí Blanka Konečná. 

  

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 14. prosince 2016 MUDr. Františka Kela a pí Blanku Konečnou. 
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  Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (MUDr. František Kel, pí Blanka Konečná) 

 

  Usnesení Z2/15/12/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 14. prosince 2016 MUDr. Františka Kela a pí Blanku Konečnou. 

 

 

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

 Podle sdělení ověřovatelů zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce RNDr. Ing. Vojtěcha Drbala a 

Mgr. Rajmunda Huráně byl tento shledán v pořádku, bez připomínek. 

 

 

V průběhu projednávání tohoto bodu se v 17:10 hodin dostavila členka ZO pí Alena Hozová. 

 

 

 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 9. 11. 2016 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/15/12/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 9. 11. 2016 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 9. 11. 2016 do 14. 12. 2016 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 9. 11. 2016 do 

14. 12. 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 9. 11. 

2016 do 14. 12. 2016 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z4/15/12/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 9. 11. 

2016 do 14. 12. 2016 
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4. Studie dopravy v obci Tlumačov 

 
 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 dokument Studie dopravy v obci Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá starostovi obce a příslušným oddělením OÚ Tlumačov, aby při 

zadávání projekčních prací stavebních úprav, rekonstrukcí nebo zřizování nových pozemních 

komunikací postupovaly v souladu s dokumentem Studie dopravy v obci Tlumačov. 

 

  Protinávrh (Ing. Jonášek): 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje Studii dopravy v obci Tlumačov v předloženém znění. 

 Zastupitelstvo obce ukládá starostovi předložit komplexní studii dopravy v obci Tlumačov na 

jednání ZO do 30. 9. 2017. 

 

 Hlasování o protinávrhu: pro – 1 (Ing. Jonášek) 

     proti – 10 (pp. Konečná, Hozová, Vaňharová, Ing. Hrtús, Mgr. Kel, RNDr.  

           Ing. Drbal, Mgr. Huráň, Horka, Vejmělková, Petřík) 

     zdržel se – 4 (Mgr. Odložilíková, MUDr. Kel, Mgr. Kouřil, Ing. Talaš) 

  Protinávrh nebyl schválen. 

 

  Hlasování o původním návrhu: pro – 14 (pp. Konečná, Hozová, Vaňharová, Ing. Hrtús,  

          Mgr. Kel, RNDr. Ing. Drbal, Mgr. Huráň, Horka,  

          Vejmělková, Petřík, Mgr. Odložilíková, MUDr. Kel,  

           Mgr. Kouřil, Ing. Talaš) 

       proti – 1 (Ing. Jonášek) 

      zdržel se - 0 

 

 Usnesení Z5/15/12/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dokument Studie dopravy v obci Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá starostovi obce a příslušným oddělením OÚ Tlumačov, aby při 

zadávání projekčních prací stavebních úprav, rekonstrukcí nebo zřizování nových pozemních 

komunikací postupovaly v souladu s dokumentem Studie dopravy v obci Tlumačov. 

 

 

5. Směna části pozemku p. č. 2538/2 (KN) 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 směnu pozemku KN p. č. 2538/10 – 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. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu směnné smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

    

 Usnesení Z6/15/12/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje směnu pozemku KN p. č. 2538/10 – 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. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu směnné smlouvy. 
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6. Termíny zasedání orgánů obce na 1. pololetí 2017 

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

 

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce na 1. pololetí 

2017. 
 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z7/15/12/16 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce na 1. pololetí 

2017. 
 

 

7. Rozpočtová změna 6/2016 
  

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

vedoucí odd. ekonomického Lenka Dědková. 

 

  Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2016 rozpočtu obce pro rok 2016 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 321.000 Kč a zvýšení výdajů o 321.000 Kč s tím, že celkové 

příjmy obce pro rok 2016 po změně č. 6/2016 činí 46.610.000 Kč a výdaje po změně č. 6/2016 činí 

46.610.000 Kč. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/15/12/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2016 rozpočtu obce pro rok 2016 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 321.000 Kč a zvýšení výdajů o 321.000 Kč s tím, že celkové 

příjmy obce pro rok 2016 po změně č. 6/2016 činí 46.610.000 Kč a výdaje po změně č. 6/2016 činí 

46.610.000 Kč. 

 

 

8. Rozpočet na rok 2017 
 

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

vedoucí odd. ekonomického Lenka Dědková. 

 

  Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočet obce Tlumačov pro rok 2017 v předloženém 

rozsahu s celkovými příjmy a výdaji ve výši 43.800.000,00 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá obecnímu úřadu rozpracovat schválený rozpočet do 

příslušných rozpočtových položek. 

 Pokud bude platit nová legislativa, schvaluje zastupitelstvo změnit položku 1351 na položku 1382 a 

položku 1355 na položku 1383 při pořizování rozpočtu do informačního systému státní pokladny. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu a obecní úřad, aby svou činností naplňoval 

jednotlivě paragrafy schváleného rozpočtu roku 2017 s tím, že bude usilováno ve skutečnosti vždy 

o vyrovnanou příjmovou a výdajovou stránku. 
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  Pozměňovací návrh (Ing. Jonášek): 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje přesun částky 100.000 Kč z § 6171 Místní správa, 

nespecifikovaná rezerva, do § 3330 Registrované církve, finanční příspěvek na fasádu lodě včetně 

odvlhčení obvodového zdiva kostela na celkovou částku 250.000 Kč. 

 

 Hlasování o pozměňovacím návrhu: pro – 14 (pp. Konečná, Hozová, Ing. Hrtús, Ing. Jonášek, 

          Mgr. Kel, RNDr. Ing. Drbal, Mgr. Huráň, Horka,  

          Vejmělková, Petřík, Mgr. Odložilíková, MUDr. Kel,  

           Mgr. Kouřil, Ing. Talaš) 

         proti – 0 

         zdržel se – 1 (pí Vaňharová) 

 

 Usnesení Z9/15/12/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje přesun částky 100.000 Kč z § 6171 Místní správa, 

nespecifikovaná rezerva, do § 3330 Registrované církve, finanční příspěvek na fasádu lodě včetně 

odvlhčení obvodového zdiva kostela na celkovou částku 250.000 Kč. 

 

 

 Hlasování o návrhu usnesení: pro – 15 

         proti – 0 

        zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z10/15/12/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočet obce Tlumačov pro rok 2017 v předloženém 

rozsahu s celkovými příjmy a výdaji ve výši 43.800.000,00 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá obecnímu úřadu rozpracovat schválený rozpočet do 

příslušných rozpočtových položek. 

 Pokud bude platit nová legislativa, schvaluje zastupitelstvo změnit položku 1351 na položku 1382 a 

položku 1355 na položku 1383 při pořizování rozpočtu do informačního systému státní pokladny. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu a obecní úřad, aby svou činností naplňoval 

jednotlivě paragrafy schváleného rozpočtu roku 2017 s tím, že bude usilováno ve skutečnosti vždy 

o vyrovnanou příjmovou a výdajovou stránku. 

 

 

V 18:40 hodin se z další účasti na zasedání ZO omluvil p. Alois Petřík. 

 

 

9. Krátkodobý revolvingový úvěr ve výši 3 mil. Kč 
 

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

vedoucí odd. ekonomického Lenka Dědková. 

 

  Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje nabídku Komerční banky, a.s. pobočky Zlín ze dne 

5. 12. 2016 na Krátkodobý revolvingový úvěr ve výši 3 mil. Kč, který je blíže specifikován níže 

uvedenými podmínkami: 

 úroková sazba 7D PRIBOR + 1,29 % p. a. ze zůstatku jistiny 

 úvěr bude poskytnut bez zajištění 

 cena za rezervaci zdrojů   = 0,20 % p. a. 

 cena za zpracování žádosti o úvěr  = zdarma 

 cena za realizaci úvěru    = zdarma 

 cena za spravování úvěru   = zdarma 

 cena za předčasné splacení úvěru  bez sankcí 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřít smlouvu s Komerční bankou, a.s. na poskytnutí 

krátkodobého revolvingového úvěru ve výši 3 mil. Kč dle nabídky ze dne 5. 12. 2016 na 

profinancování časového nesouladu mezi příjmy a výdaji v rozpočtu obce. 
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 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z11/15/12/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje nabídku Komerční banky, a.s. pobočky Zlín ze dne 

5. 12. 2016 na Krátkodobý revolvingový úvěr ve výši 3 mil. Kč, který je blíže specifikován níže 

uvedenými podmínkami: 

 úroková sazba 7D PRIBOR + 1,29 % p. a. ze zůstatku jistiny 

 úvěr bude poskytnut bez zajištění 

 cena za rezervaci zdrojů   = 0,20 % p. a. 

 cena za zpracování žádosti o úvěr  = zdarma 

 cena za realizaci úvěru    = zdarma 

 cena za spravování úvěru   = zdarma 

 cena za předčasné splacení úvěru  bez sankcí 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřít smlouvu s Komerční bankou, a.s. na poskytnutí 

krátkodobého revolvingového úvěru ve výši 3 mil. Kč dle nabídky ze dne 5. 12. 2016 na 

profinancování časového nesouladu mezi příjmy a výdaji v rozpočtu obce. 

 

 

10. Smlouva o partnerství 
  

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

vedoucí odd. ekonomického Lenka Dědková. 

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o partnerství mezi městem 

Otrokovice a obcí Tlumačov, která upravuje vzájemnou spolupráci Příjemce a Partnera, kteří 

společně realizují Projekt „Místní akční plánování na Otrokovicku“, v rámci Operačního programu 

Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z12/15/12/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o partnerství mezi městem 

Otrokovice a obcí Tlumačov, která upravuje vzájemnou spolupráci Příjemce a Partnera, kteří 

společně realizují Projekt „Místní akční plánování na Otrokovicku“, v rámci Operačního programu 

Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 

11. Stavební úpravy objektu č. p. 65 – podání žádosti o dotaci z IROP 
  

 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 bere na vědomí vyhlášenou 57. výzvu MMR ČR v rámci programu 

IROP „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti 

o dotaci na realizaci akce „Stavební úpravy objektu č. p. 65, náměstí Komenského, Tlumačov“ 
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z programu IROP „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ dle 

vyhlášené 57. výzvy MMR ČR ze dne 6. 10. 2016.  

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (Ing. Jonášek) 

 

 Usnesení Z13/15/12/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí vyhlášenou 57. výzvu MMR ČR v rámci programu 

IROP „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti 

o dotaci na realizaci akce „Stavební úpravy objektu č. p. 65, náměstí Komenského, Tlumačov“ 

z programu IROP „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ dle 

vyhlášené 57. výzvy MMR ČR ze dne 6. 10. 2016.  

 

 

12. 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 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, Ševeček, 

přípojka NN“ spočívající v umístění podzemního kabelového vedení NN a pilířové skříně SS100 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 k podpisu smlouvy.  

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z14/15/12/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

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

přípojka NN“ spočívající v umístění podzemního kabelového vedení NN a pilířové skříně SS100 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 k podpisu smlouvy.  

 

 

13. Smlouva o zřízení VB na pozemku KN p. č. 2529 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 zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Adaszewski, úprava přípojky NN“ – 

spočívající v uložení zemního kabelového vedení NN a umístění pilířové skříně NN na pozemku KN 

p. č. 2529 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.  
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 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z15/15/12/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Adaszewski, úprava přípojky NN“ – 

spočívající v uložení zemního kabelového vedení NN a umístění pilířové skříně NN na pozemku KN 

p. č. 2529 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.  

 

 

14. Smlouva o zřízení VB na pozemcích KN p. č. 778/2 a 2485 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 zřízení věcného břemene na zřízení a 

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

v uložení zemního kabelového vedení NN a umístění kabelové skříně NN na pozemcích KN p. č. 

778/2 a 2485 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 Z16/15/12/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

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

v uložení zemního kabelového vedení NN a umístění kabelové skříně NN na pozemcích KN p. č. 

778/2 a 2485 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.  

 

 

15. Smlouva o zřízení VB na pozemcích KN p. č. 378, 452, 778/2, 1398/32, 2445, 2461/1 

a 2462/2 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 zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, VN12 o.Cementárna“ – spočívající 

v uložení zemního kabelového vedení VN a uzemňovacího vedení na pozemcích KN p. č. 378, 452, 

778/2, 1398/32, 2445, 2461/1 a 2462/2 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.  
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 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z17/15/12/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, VN12 o.Cementárna“ – spočívající 

v uložení zemního kabelového vedení VN a uzemňovacího vedení na pozemcích KN p. č. 378, 452, 

778/2, 1398/32, 2445, 2461/1 a 2462/2 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.  

 

 

 

 

Různé, dotazy, diskuse, závěr 

 

 

Jednání skončilo v 19:05 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

Datum: 15. 12. 2016 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. František Kel  Blanka Konečná 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 14. 12. 2016 
 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 14. 12. 2016 přijalo tato usnesení: 

 

 

  Usnesení  Z1/15/12/16 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 14. 12. 2016.  

 

  Usnesení Z2/15/12/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 14. prosince 2016 MUDr. Františka Kela a pí Blanku Konečnou. 

 

 Usnesení Z3/15/12/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 9. 11. 2016 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/15/12/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 9. 11. 

2016 do 14. 12. 2016 

 

 Usnesení Z5/15/12/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dokument Studie dopravy v obci Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá starostovi obce a příslušným oddělením OÚ Tlumačov, aby při 

zadávání projekčních prací stavebních úprav, rekonstrukcí nebo zřizování nových pozemních 

komunikací postupovaly v souladu s dokumentem Studie dopravy v obci Tlumačov. 

    

 Usnesení Z6/15/12/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje směnu pozemku KN p. č. 2538/10 – 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. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu směnné smlouvy. 

 

 Usnesení Z7/15/12/16 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce na 1. pololetí 

2017. 
 

 Usnesení Z8/15/12/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2016 rozpočtu obce pro rok 2016 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 321.000 Kč a zvýšení výdajů o 321.000 Kč s tím, že celkové 

příjmy obce pro rok 2016 po změně č. 6/2016 činí 46.610.000 Kč a výdaje po změně č. 6/2016 činí 

46.610.000 Kč. 

 

 Usnesení Z9/15/12/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje přesun částky 100.000 Kč z § 6171 Místní správa, 

nespecifikovaná rezerva, do § 3330 Registrované církve, finanční příspěvek na fasádu lodě včetně 

odvlhčení obvodového zdiva kostela na celkovou částku 250.000 Kč. 

 

 Usnesení Z10/15/12/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočet obce Tlumačov pro rok 2017 v předloženém 

rozsahu s celkovými příjmy a výdaji ve výši 43.800.000,00 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá obecnímu úřadu rozpracovat schválený rozpočet do 

příslušných rozpočtových položek. 
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 Pokud bude platit nová legislativa, schvaluje zastupitelstvo změnit položku 1351 na položku 1382 a 

položku 1355 na položku 1383 při pořizování rozpočtu do informačního systému státní pokladny. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu a obecní úřad, aby svou činností naplňoval 

jednotlivě paragrafy schváleného rozpočtu roku 2017 s tím, že bude usilováno ve skutečnosti vždy 

o vyrovnanou příjmovou a výdajovou stránku. 

 

 Usnesení Z11/15/12/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje nabídku Komerční banky, a.s. pobočky Zlín ze dne 

5. 12. 2016 na Krátkodobý revolvingový úvěr ve výši 3 mil. Kč, který je blíže specifikován níže 

uvedenými podmínkami: 

 úroková sazba 7D PRIBOR + 1,29 % p. a. ze zůstatku jistiny 

 úvěr bude poskytnut bez zajištění 

 cena za rezervaci zdrojů   = 0,20 % p. a. 

 cena za zpracování žádosti o úvěr  = zdarma 

 cena za realizaci úvěru    = zdarma 

 cena za spravování úvěru   = zdarma 

 cena za předčasné splacení úvěru  bez sankcí 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřít smlouvu s Komerční bankou, a.s. na poskytnutí 

krátkodobého revolvingového úvěru ve výši 3 mil. Kč dle nabídky ze dne 5. 12. 2016 na 

profinancování časového nesouladu mezi příjmy a výdaji v rozpočtu obce. 

 

 Usnesení Z12/15/12/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o partnerství mezi městem 

Otrokovice a obcí Tlumačov, která upravuje vzájemnou spolupráci Příjemce a Partnera, kteří 

společně realizují Projekt „Místní akční plánování na Otrokovicku“, v rámci Operačního programu 

Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení Z13/15/12/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí vyhlášenou 57. výzvu MMR ČR v rámci programu 

IROP „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti o 

dotaci na realizaci akce „Stavební úpravy objektu č. p. 65, náměstí Komenského, Tlumačov“ 

z programu IROP „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ dle 

vyhlášené 57. výzvy MMR ČR ze dne 6. 10. 2016.  

 

 Usnesení Z14/15/12/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

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

přípojka NN“ spočívající v umístění podzemního kabelového vedení NN a pilířové skříně SS100 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 k podpisu smlouvy.  

 

 Usnesení Z15/15/12/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Adaszewski, úprava přípojky NN“ – 

spočívající v uložení zemního kabelového vedení NN a umístění pilířové skříně NN na pozemku KN 

p. č. 2529 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 Z16/15/12/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

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

v uložení zemního kabelového vedení NN a umístění kabelové skříně NN na pozemcích KN p. č. 
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778/2 a 2485 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 Z17/15/12/16 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, VN12 o.Cementárna“ – spočívající 

v uložení zemního kabelového vedení VN a uzemňovacího vedení na pozemcích KN p. č. 378, 452, 

778/2, 1398/32, 2445, 2461/1 a 2462/2 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.  

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce:  

 

MUDr. František Kel Blanka Konečná 


