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Z á p i s   č. 16 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 22. 2. 2017 
 

 

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 14. 12. 2016 do 

22. 2. 2017 
4) Rozpočtové opatření č. 1/2017 

5) Veřejnoprávní smlouva – Pečovatelská služba Kroměříž z. ú. 

6) Veřejnoprávní smlouva – Naděje, pobočka Otrokovice 

7) Veřejnoprávní smlouva – Římskokatolická farnost Tlumačov 

8) Zpráva o uplatňování Územního plánu Tlumačov v uplynulém období 

2012 - 2016 

9) Nabídka bezúplatného převodu – daru – nemovité věci, podíl na 

pozemku p. č. 1710, 2616/2, 2616/3 a 2616/4 (PK) v k. ú. Tlumačov na 

Moravě 

10) Záměr odprodeje pozemků p. č. 2613, 448/1 a 448/2 (KN) v k. ú. 

Tlumačov na Moravě 

11) OZV č. 1/2017 – Požární řád obce Tlumačov 

12) Zpráva o činnosti Finančního výboru obce Tlumačov za rok 2016 

13) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru obce Tlumačov za rok 2016 

14) Policie ČR, obvodní oddělení Otrokovice – souhrnná zpráva o činnosti 

za rok 2017 

15) Smlouva o bezúplatném převodu listinných akcií VaK 

 

 

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 – 13 

     proti – 0 

     zdržel se – 0 

 

Usnesení  Z1/16/02/17 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 22. 2. 2017.  

 

 

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 pp. Mgr. Lenka Odložilíková a Alois Petřík. 
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 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 22. února 2017 pp. Lenku Odložilíkovou a Aloise Petříka. 

 

  Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (pp. Mgr. Odložilíková, Petřík) 

 

  Usnesení Z2/16/02/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 22. února 2017 pp. Lenku Odložilíkovou a Aloise Petříka. 

 

 

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

 Podle sdělení ověřovatelů zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce MUDr. Františka Kela a Blanka 

Konečné 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 14. 12. 2016 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/16/02/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 14. 12. 2016 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 14. 12. 2016 do 22. 2. 2017 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 14. 12. 2016 

do 22. 2. 2017 – 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 14. 12. 

2016 do 22. 2. 2017 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z4/16/02/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 14. 12. 

2016 do 22. 2. 2017 
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4. Rozpočtové opatření č. 1/2017 

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

vedoucí oddělení ekonomického pí Lenka Dědková. 

 

 Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017 rozpočtu obce pro rok 2017 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 4.911.000 Kč a zvýšení výdajů o 4.911.000 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2017 po opatření č. 1/2017 činí 48.711.000 Kč a výdaje po opatření 

č. 1/2017 činí 48.711.000 Kč. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/16/02/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017 rozpočtu obce pro rok 2017 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 4.911.000 Kč a zvýšení výdajů o 4.911.000 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2017 po opatření č. 1/2017 činí 48.711.000 Kč a výdaje po opatření 

č. 1/2017 činí 48.711.000 Kč. 

 

 

5. Veřejnoprávní smlouva – Pečovatelská služba Kroměříž z. ú. 
 

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

vedoucí oddělení ekonomického pí Lenka Dědková. 

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 300.000 Kč na financování provozních 

nákladů v roce 2017 pro Pečovatelskou službu Kroměříž z. ú. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č.1/2017 o poskytnutí 

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

Pečovatelskou službou Kroměříž z. ú. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

    

 Usnesení Z6/16/02/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 300.000 Kč na financování provozních 

nákladů v roce 2017 pro Pečovatelskou službu Kroměříž z. ú. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č.1/2017 o poskytnutí 

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

Pečovatelskou službou Kroměříž z. ú. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 

6. Veřejnoprávní smlouva – Naděje, pobočka Otrokovice 

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

vedoucí oddělení ekonomického pí Lenka Dědková. 
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  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 91.000 Kč pro Naději pobočka Otrokovice. 

Dotace je účelově určena: denní stacionář 62.000 Kč, sociálně terapeutické dílny 29.000 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2017 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 91.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem 

Naděje pobočka Otrokovice. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z7/16/02/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 91.000 Kč pro Naději pobočka Otrokovice. 

Dotace je účelově určena: denní stacionář 62.000 Kč, sociálně terapeutické dílny 29.000 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2017 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 91.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem 

Naděje pobočka Otrokovice. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 

7. Veřejnoprávní smlouva – Římskokatolická farnost Tlumačov 
  

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

vedoucí odd. ekonomického Lenka Dědková. 

 

  Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 250.000 Kč na opravu fasády lodi kostela 

včetně odvlhčení obvodového zdiva a restaurování vstupních dveří pro Římskokatolickou farnost 

Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2017 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 250.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

Římskokatolickou farností Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/16/02/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 250.000 Kč na opravu fasády lodi kostela 

včetně odvlhčení obvodového zdiva a restaurování vstupních dveří pro Římskokatolickou farnost 

Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2017 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 250.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

Římskokatolickou farností Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 

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

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

vedoucí oddělení výstavby a majetku p. Michal Veselský. 

 

  V souvislosti s projednáváním tohoto bodu vystoupil pan Ing. Jaroslav Ševela (jeden z přítomných 

občanů Tlumačova) a seznámil členy ZO s připomínkami, které předal v březnu minulého roku na MěÚ 
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Otrokovice a v kopii na vědomí OÚ Tlumačov (viz příloha tohoto zápisu). Na tyto připomínky nebylo do 

dnešního dne ze strany MěÚ Otrokovice žádným způsobem reagováno ani odpovězeno.  

 

  Tento bod byl stažen z programu a bude znovu předložen k projednání ZO po vyjasnění dané 

problematiky. 

 

 

9. Nabídka bezúplatného převodu – daru nemovité věci – podíl na pozemku p. č. 

1710, 2616/2, 2616/3 a 2616/4 (PK) 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 neschvaluje přijetí spoluvlastnického podílu ideální 1/252 pozemků PK p. 

č. 1710, 2616/2, 2616/3 a 2616/4 v k. ú. Tlumačov na Moravě formou daru od paní Blanky Skopalové, 

bytem Zahradní 572, 768 21 Kvasice. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z9/16/02/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje přijetí spoluvlastnického podílu ideální 1/252 pozemků PK p. 

č. 1710, 2616/2, 2616/3 a 2616/4 v k. ú. Tlumačov na Moravě formou daru od paní Blanky Skopalové, 

bytem Zahradní 572, 768 21 Kvasice. 

 

 

10. Záměr odprodeje pozemků p. č. 2613, 448/1 a 448/2 (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 neschvaluje záměr odprodeje pozemků p. č. 2613 – ost. plocha, ost. 

komunikace o výměře 296 m2,  p. č. 448/1 – orná půda o výměře 1.428 m2 a 448/2 – orná půda o výměře 

162 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z10/16/02/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje záměr odprodeje pozemků p. č. 2613 – ost. plocha, ost. 

komunikace o výměře 296 m2,  p. č. 448/1 – orná půda o výměře 1.428 m2 a 448/2 – orná půda o výměře 

162 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

 

 

11. OZV č. 1/2017 – Požární řád obce Tlumačov 
  

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

tajemník OÚ Ing. Jan Rýdel. 
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 Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se vydává Požární 

řád obce. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

  

 Usnesení Z11/16/02/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se vydává Požární 

řád obce. 

 

 

12. Zpráva o činnosti Finančního výboru obce Tlumačov za rok 2016 
  

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

paní Růžena Vaňharová, předsedkyně finančního výboru. 

 

  Zpráva byla vzata na vědomí. 

 

 

13. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru obce Tlumačov za rok 2016 
  

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

Ing. Antonín Jonášek, předseda kontrolního výboru. 

 

 Zpráva byla vzata na vědomí. 

 

 

14. PČR OO Otrokovice – souhrnná zpráva o činnosti za rok 2016 
  

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

 

 Zpráva byla vzata na vědomí. 

 

 

15. Smlouva o bezúplatném převodu listinných akcií VaK 
  

 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 bezúplatném převodu listinných 

akcií mezi převodcem Česká republika – Ministerstvo financí se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 1 

a nabyvatelem Obcí Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov. Jedná se o 2 ks akcií společnosti 

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. v listinné podobě, o nominální hodnotě 1000 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z12/16/02/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o bezúplatném převodu listinných 

akcií mezi převodcem Česká republika – Ministerstvo financí se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 1 
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a nabyvatelem Obcí Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov. Jedná se o 2 ks akcií společnosti 

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. v listinné podobě, o nominální hodnotě 1000 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 

 

 

Různé 

 

Starosta informoval o jednání dne 9. 3. 2017 v Otrokovicích ve věci soudního rozhodnutí o neplatnosti 

usnesení valné hromady společnosti VaK Zlín z 30. 4. 2004 (viz příloha tohoto zápisu). 

 

 

 

 Dotazy, diskuse, závěr 

 

 

Jednání skončilo v 18:50 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

Datum: 23. 2. 2017 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Lenka Odložilíková Alois Petřík 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 22. 2. 2017 
 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 22. 2. 2017 přijalo tato usnesení: 

 

 

  Usnesení  Z1/16/02/17 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 22. 2. 2017.  

 

 Usnesení Z2/16/02/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 22. února 2017 pp. Lenku Odložilíkovou a Aloise Petříka. 

 

 Usnesení Z3/16/02/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 14. 12. 2016 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/16/02/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 14. 12. 

2016 do 22. 2. 2017 

 

 Usnesení Z5/16/02/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017 rozpočtu obce pro rok 2017 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 4.911.000 Kč a zvýšení výdajů o 4.911.000 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2017 po opatření č. 1/2017 činí 48.711.000 Kč a výdaje po opatření 

č. 1/2017 činí 48.711.000 Kč. 

    

 Usnesení Z6/16/02/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 300.000 Kč na financování provozních 

nákladů v roce 2017 pro Pečovatelskou službu Kroměříž z. ú. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č.1/2017 o poskytnutí 

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

Pečovatelskou službou Kroměříž z. ú. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení Z7/16/02/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 91.000 Kč pro Naději pobočka Otrokovice. 

Dotace je účelově určena: denní stacionář 62.000 Kč, sociálně terapeutické dílny 29.000 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2017 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 91.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem 

Naděje pobočka Otrokovice. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení Z8/16/02/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 250.000 Kč na opravu fasády lodi kostela 

včetně odvlhčení obvodového zdiva a restaurování vstupních dveří pro Římskokatolickou farnost 

Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2017 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 250.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

Římskokatolickou farností Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 
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 Usnesení Z9/16/02/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje přijetí spoluvlastnického podílu ideální 1/252 pozemků PK p. 

č. 1710, 2616/2, 2616/3 a 2616/4 v k. ú. Tlumačov na Moravě formou daru od paní Blanky Skopalové, 

bytem Zahradní 572, 768 21 Kvasice. 

 

 Usnesení Z10/16/02/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje záměr odprodeje pozemků p. č. 2613 – ost. plocha, ost. 

komunikace o výměře 296 m2,  p. č. 448/1 – orná půda o výměře 1.428 m2 a 448/2 – orná půda o výměře 

162 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

 

 Usnesení Z11/16/02/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se vydává Požární 

řád obce. 

 

 Usnesení Z12/16/02/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o bezúplatném převodu listinných 

akcií mezi převodcem Česká republika – Ministerstvo financí se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 1 

a nabyvatelem Obcí Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov. Jedná se o 2 ks akcií společnosti 

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. v listinné podobě, o nominální hodnotě 1000 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce:  

 

Mgr. Lenka Odložilíková Alois Petřík 


