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Z á p i s   č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 19. 4. 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 22. 2. 2017 do 

19. 4. 2017 
4) Účetní závěrka obce za rok 2016 

5) Závěrečný účet obce za rok 2016 

6) Rozpočtové opatření č. 2/2017 

7) Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 1/2017 – Dům dětí a 

mládeže Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov 

8) Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2/2017 – S. K. 

Tlumačov 

9) Zpráva o uplatňování Územního plánu Tlumačov v uplynulém období 

2012 - 2016 

10) GasNet s. r. o. Ústí nad Labem – přemístění SKAO Tlumačov 

11) Záměr odprodeje pozemku p. č. st. 927 /KN) v k. ú. Tlumačov na 

Moravě 

12) Záměr směny a prodeje části pozemků p. č. 1182/2, 1182/3 a 1182/4 

(KN) v k. ú. Tlumačov na Moravě 

13) Obecně závažná vyhláška obce Tlumačov č. 2/2017 o nočním klidu 

14) Žádost ZŠ Tlumačov o finanční příspěvek – škodní psycholog 

 

Různé, diskuse, závěr 
 

 

Ověření usnášeníschopnosti: 

V době zahájení zasedání zastupitelstva obce v 17:00 hodin je na dnešním zasedání přítomno 11 členů ZO, 

což je nadpoloviční účast členů zastupitelstva obce. 

Starosta obce konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné. 

 

Hlasování o programu:  pro – 11 

     proti – 0 

     zdržel se – 0 

 

Usnesení  Z1/17/04/17 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 19. 4. 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. Ing. Rostislav Talaš a Ing. Antonín Jonášek. 

  

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 19. dubna 2017 pp. Ing. Rostislava Talaše a Ing. Antonína Jonáška. 
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  Hlasování: pro – 9 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (Ing. Talaš, Ing. Jonášek) 

 

  Usnesení Z2/17/04/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 19. dubna 2017 pp. Ing. Rostislava Talaše a Ing. Antonína Jonáška. 

 

 

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

 Podle sdělení ověřovatelů zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce pp. Mgr. Lenky Odložilíkové a 

Aloise Petříka 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. 2. 2017 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/17/04/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 22. 2. 2017 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 22. 2. 2017 do 19. 4. 2017 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 22. 2. 2017 do 

19. 4. 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 22. 2. 

2017 do 19. 4. 2017. 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z4/17/04/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 22. 2. 

2017 do 19. 4. 2017. 

 

 

4. Účetní závěrka obce za rok 2016 

 
 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 účetní závěrku obce Tlumačov včetně výsledku hospodaření 

obce za účetní období 2016 sestavenou k 31. 12. 2016. 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/17/04/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje účetní závěrku obce Tlumačov včetně výsledku hospodaření 

obce za účetní období 2016 sestavenou k 31. 12. 2016. 

 

 

5. Závěrečný účet obce za rok 2017 

 

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

vedoucí oddělení ekonomického pí Lenka Dědková. 

 

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov projednalo závěrečný účet obce Tlumačov za rok 2016 a v souladu 

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

hospodaření obce Tlumačov včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016, 

a to bez výhrad. 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

    

 Usnesení Z6/17/04/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov projednalo závěrečný účet obce Tlumačov za rok 2016 a v souladu 

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

hospodaření obce Tlumačov včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016, 

a to bez výhrad. 

 

 

6. Rozpočtové opatření č. 2/2017 

  
 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. 2/2017 rozpočtu obce pro rok 2017 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 335.000 Kč a zvýšení výdajů o 335.000 Kč s tím, že celkové 

příjmy obce pro rok 2017 po opaření č. 2/2017 činí 49.046.000 Kč a výdaje po opatření č. 2/2017 činí 

49.046.000 Kč. 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z7/17/04/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 rozpočtu obce pro rok 2017 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 335.000 Kč a zvýšení výdajů o 335.000 Kč s tím, že celkové 

příjmy obce pro rok 2017 po opaření č. 2/2017 činí 49.046.000 Kč a výdaje po opatření č. 2/2017 činí 

49.046.000 Kč. 

 



 

 

 

 

Zápis č. 17 ze zasedání ZO 19. 4. 2017 Strana 4  

 

7. Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 1/2017 – Dům dětí a mládeže 

Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov 
  

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

Danuše Dosoudilová, referent odd. ekonomického. 

 

  Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje organizaci Dům dětí a mládeže, odloučené pracoviště 

Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve výši 90.000 Kč na základě jejich žádosti o poskytnutí 

příspěvku na činnost: 

o úhradu pronájmu prostor, jednoho koně a jednoho vodiče v rámci činnosti Jezdeckého kroužku 

pro děti se specifickými potřebami v Tlumačově ve výši 20.000 Kč 

o pořízení pohárů, medailí, drobných dárků pro vítěze výtvarné soutěže, dárečky pro účastníky 

výtvarné soutěže ve výši 4.000 Kč 

o zakoupení vlakové soupravy k modelu železnice zájmového útvaru vlakový modelář ve výši 

5.000 Kč 

o pořízení výtvarného materiálu pro tvoření dětí a mládeže, barev na obličej, materiálu na 

výzdobu akce a soutěže, odměn pro soutěžící, odměn pro účastníky na akci Den otevřených 

dveří domu dětí a mládeže ve výši 4.000 Kč 

o pořízení výtvarného materiálu pro tvoření dětí, materiálu na výzdobu akce a soutěže, odměny 

pro soutěžící, odměny pro účastníky, pitný režim pro vystupující, barvy na obličej, doprovodný 

program v rámci akce Odpoledne pro celou rodinu ve výši 6.000 Kč 

o úhradu hudebního ozvučení a nájemného na soutěži v aerobiku jednotlivců ve výši 7.000 Kč 

o částečnou úhradu autobusu do Brna „Česko se hýbe“ pro členy kroužku aerobiku ve výši 

5.000 Kč 

o částečnou úhradu autobusu do Pardubic pro členy kroužku aerobiku na soutěž „Perníková 

kopretina v Pardubicích“ ve výši 10.000 Kč 

o na pořízení pohárů a medailí pro vítěze a nájemného sportovní haly soutěže „O pohár starosty 

obce Tlumačov“ ve výši 14.000 Kč 

o k částečnému pokrytí mzdových nákladů externích pracovníků v „Čajovně“ ve výši 15.000 Kč 

 Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 1/2017 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 90.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a Domem dětí a mládeže 

Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/17/04/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje organizaci Dům dětí a mládeže, odloučené pracoviště 

Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve výši 90.000 Kč na základě jejich žádosti o poskytnutí 

příspěvku na činnost: 

o úhradu pronájmu prostor, jednoho koně a jednoho vodiče v rámci činnosti Jezdeckého kroužku 

pro děti se specifickými potřebami v Tlumačově ve výši 20.000 Kč 

o pořízení pohárů, medailí, drobných dárků pro vítěze výtvarné soutěže, dárečky pro účastníky 

výtvarné soutěže ve výši 4.000 Kč 

o zakoupení vlakové soupravy k modelu železnice zájmového útvaru vlakový modelář ve výši 

5.000 Kč 

o pořízení výtvarného materiálu pro tvoření dětí a mládeže, barev na obličej, materiálu na 

výzdobu akce a soutěže, odměn pro soutěžící, odměn pro účastníky na akci Den otevřených 

dveří domu dětí a mládeže ve výši 4.000 Kč 

o pořízení výtvarného materiálu pro tvoření dětí, materiálu na výzdobu akce a soutěže, odměny 

pro soutěžící, odměny pro účastníky, pitný režim pro vystupující, barvy na obličej, doprovodný 

program v rámci akce Odpoledne pro celou rodinu ve výši 6.000 Kč 
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o úhradu hudebního ozvučení a nájemného na soutěži v aerobiku jednotlivců ve výši 7.000 Kč 

o částečnou úhradu autobusu do Brna „Česko se hýbe“ pro členy kroužku aerobiku ve výši 

5.000 Kč 

o částečnou úhradu autobusu do Pardubic pro členy kroužku aerobiku na soutěž „Perníková 

kopretina v Pardubicích“ ve výši 10.000 Kč 

o na pořízení pohárů a medailí pro vítěze a nájemného sportovní haly soutěže „O pohár starosty 

obce Tlumačov“ ve výši 14.000 Kč 

o k částečnému pokrytí mzdových nákladů externích pracovníků v „Čajovně“ ve výši 15.000 Kč 

 Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 1/2017 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 90.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a Domem dětí a mládeže 

Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

 

8. Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2/2017 – S.K. Tlumačov 
 

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

Danuše Dosoudilová, referent odd. ekonomického. 

 

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje spolku S.K. Tlumačov z.s. neinvestiční finanční transfer ve 

výši 126.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost: 

o 2.000 Kč - pořízení sladké odměny a občerstvení za aktivní působení na Mikulášském turnaji 

žáků a přípravky 

o 44.000 Kč - činnost a zabezpečení fungování družstva dorostu na dopravu k zápasům, cestovní 

příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, rukavice, 

rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové soustředění – 

tábor, energie (vodné, stočné, elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů, odměny rozhodčím, 

cestovní výdaje rozhodčím   

o 40.000 Kč - činnost a zabezpečení fungování družstva starší žáci na dopravu k zápasům, 

cestovní příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, 

rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové 

soustředění – tábor, energie (vodné, stočné, elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů, 

odměny rozhodčím, cestovní výdaje rozhodčím  

o 20.000 Kč - činnost a zabezpečení fungování družstva mladší žáci na dopravu k zápasům, 

cestovní příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, 

rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové 

soustředění – tábor, energie (vodné, stočné, elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů, 

odměny rozhodčím, cestovní výdaje rozhodčím  

o 20.000 Kč - činnost a zabezpečení fungování družstva přípravka na dopravu k zápasům, 

cestovní příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, 

rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové 

soustředění – tábor, energie (vodné, stočné, elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů, 

odměny rozhodčím, cestovní výdaje rozhodčím.   

 Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2/2017 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 126.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a S.K. Tlumačov z.s. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z9/17/04/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje spolku S.K. Tlumačov z.s. neinvestiční finanční transfer ve 

výši 126.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost: 
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o 2.000 Kč - pořízení sladké odměny a občerstvení za aktivní působení na Mikulášském turnaji 

žáků a přípravky 

o 44.000 Kč - činnost a zabezpečení fungování družstva dorostu na dopravu k zápasům, cestovní 

příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, rukavice, 

rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové soustředění – 

tábor, energie (vodné, stočné, elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů, odměny rozhodčím, 

cestovní výdaje rozhodčím   

o 40.000 Kč - činnost a zabezpečení fungování družstva starší žáci na dopravu k zápasům, 

cestovní příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, 

rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové 

soustředění – tábor, energie (vodné, stočné, elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů, 

odměny rozhodčím, cestovní výdaje rozhodčím  

o 20.000 Kč - činnost a zabezpečení fungování družstva mladší žáci na dopravu k zápasům, 

cestovní příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, 

rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové 

soustředění – tábor, energie (vodné, stočné, elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů, 

odměny rozhodčím, cestovní výdaje rozhodčím 

o 20.000 Kč - činnost a zabezpečení fungování družstva přípravka na dopravu k zápasům, 

cestovní příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, 

rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové 

soustředění – tábor, energie (vodné, stočné, elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů, 

odměny rozhodčím, cestovní výdaje rozhodčím.   

 Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2/2017 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 126.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a S.K. Tlumačov z.s. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

 

9. 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. 

 

  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 – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z10/17/04/17 
 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. 

 

 

10. GasNet s.r.o. Ústí nad Labem – přemístění SKAO Tlumačov 
  

 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 postup při řešení situace ve věci současného působení 

SKAO – PZ na okolí ve smyslu vyvolání jednání s vlastníkem, respektive správcem předmětného 

zařízení, o 

 zajištění a provedení měření korozního průzkumu v oblasti zvýšeného vlivu interferenčních 

proudů působícího na kovové předměty (inženýrské sítě, železobetonové základy, čerpadla 

atd.),  

 zajištění a provedení měření působení vlivu interferenčních proudů a jiného působení na zdraví 

občanů žijících v této oblasti. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k jednání s vlastníkem, respektive správcem 

předmětného zařízení o působení SKAO – PZ. 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z11/17/04/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje postup při řešení situace ve věci současného působení 

SKAO – PZ na okolí ve smyslu vyvolání jednání s vlastníkem, respektive správcem předmětného 

zařízení, o 

 zajištění a provedení měření korozního průzkumu v oblasti zvýšeného vlivu interferenčních 

proudů působícího na kovové předměty (inženýrské sítě, železobetonové základy, čerpadla 

atd.),  

 zajištění a provedení měření působení vlivu interferenčních proudů a jiného působení na zdraví 

občanů žijících v této oblasti. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k jednání s vlastníkem, respektive správcem 

předmětného zařízení o působení SKAO – PZ. 

 

 

11. Záměr odprodeje pozemku p. č. st. 927 (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 pozemku p.č.st. 927 - zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 25 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

  

 Usnesení Z12/17/04/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje záměr odprodeje pozemku p.č.st. 927 - zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 25 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě 

 

 

12. Záměr směny a prodeje části pozemků p. č. 1182/2, 1182/3 a 1182/4 (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 záměr směny částí pozemků KN p. č. 1182/2, 1182/3 a 

1182/4 – vše ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře cca 500 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za 



 

 

 

 

Zápis č. 17 ze zasedání ZO 19. 4. 2017 Strana 8  

část pozemku potřebného k zajištění veřejné dostupnosti a provádění údržby na části účelové 

komunikace u areálu farmy Tlumačov.   

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr prodeje částí pozemků KN p. č. 1182/2, 1182/3 a 

1182/4 – vše ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře cca 3.841m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě 

za níže uvedených podmínek: 

 minimální kupní cena 100 Kč/m2   

 účel budoucího využití – dle schváleného ÚP Tlumačov 

 náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (návrh na vklad do katastru nemovitostí)  

 

  Protinávrh (Ing. Jonášek): 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr směny částí pozemků KN p. č. 1182/2, 1182/3 a 

1182/4 – vše ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře cca 500 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za 

část pozemku potřebného k zajištění veřejné dostupnosti a provádění údržby na části účelové 

komunikace u areálu farmy Tlumačov.   

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr prodeje částí pozemků KN p. č. 1182/2, 1182/3 a 

1182/4 – vše ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře cca 3.841m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě 

za níže uvedených podmínek: 

 minimální kupní cena 200 Kč/m2   

 účel budoucího využití – dle schváleného ÚP Tlumačov 

 náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (návrh na vklad do katastru nemovitostí)  

 

 

 Hlasování o protinávrhu: pro – 2 (Ing. Jonášek, RNDr. Ing. Drbal) 

      proti – 0 

      zdržel se – 9 

 

 Hlasování o původním návrhu: pro – 8 (pp. Horka, Mgr. Huráň, Mgr. Kouřil, Hozová, Konečná, 

         Odložilíková, MUDr. Kel, Ing. Talaš) 

      proti – 1 (Ing. Jonášek) 

      zdržel se – 2 (RNDr. Ing. Drbal, p. Petřík) 

  

 Usnesení Z13/17/04/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr směny částí pozemků KN p. č. 1182/2, 1182/3 a 

1182/4 – vše ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře cca 500 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za 

část pozemku potřebného k zajištění veřejné dostupnosti a provádění údržby na části účelové 

komunikace u areálu farmy Tlumačov.   

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr prodeje částí pozemků KN p. č. 1182/2, 1182/3 a 

1182/4 – vše ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře cca 3.841m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě 

za níže uvedených podmínek: 

 minimální kupní cena 100 Kč/m2   

 účel budoucího využití – dle schváleného ÚP Tlumačov 

 náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (návrh na vklad do katastru nemovitostí)  

 

 

13. Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 2/2017 o nočním klidu 
  

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

tajemník OÚ Ing. Jan Rýdel. 

 

 Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o nočním klidu. 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 
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 Usnesení Z14/17/04/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o nočním klidu. 

 

 

14. Žádost ZŠ Tlumačov o finanční příspěvek – školní psycholog 
  

 Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), předkládá místostarosta obce Mgr. Rajmund 

Huráň, zpracoval tajemník OÚ Ing. Jan Rýdel. 

 

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje žádost ředitele Základní školy Tlumačov, p.o. 

o spolufinancování nově zřízené pozice školní psycholog pro školní rok 2018/2019 ve výši 250.000 Kč a 

současně ukládá obecnímu úřadu alokovat tuto částku v rozpočtu obce pro rok 2018 a 2019 

 

 Hlasování: pro – 10 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (Ing. Jonášek) 

  

 Usnesení Z15/17/04/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje žádost ředitele Základní školy Tlumačov, p.o. 

o spolufinancování nově zřízené pozice školní psycholog pro školní rok 2018/2019 ve výši 250.000 Kč a 

současně ukládá obecnímu úřadu alokovat tuto částku v rozpočtu obce pro rok 2018 a 2019. 

 

 

Různé 

 

 

 Dotazy, diskuse, závěr 

 

 

Jednání skončilo v 20:10 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

Datum: 20. 4. 2017 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Rostislav Talaš Ing. Antonín Jonášek 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 19. 4. 2017 
 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 19. 4. 2017 přijalo tato usnesení: 

 

 

  Usnesení  Z1/17/04/17 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 19. 4. 2017.  

 

  Usnesení Z2/17/04/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 19. dubna 2017 pp. Ing. Rostislava Talaše a Ing. Antonína Jonáška. 

 

 Usnesení Z3/17/04/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 22. 2. 2017 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/17/04/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 22. 2. 

2017 do 19. 4. 2017. 

 

 Usnesení Z5/17/04/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje účetní závěrku obce Tlumačov včetně výsledku hospodaření 

obce za účetní období 2016 sestavenou k 31. 12. 2016. 

    

 Usnesení Z6/17/04/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov projednalo závěrečný účet obce Tlumačov za rok 2016 a v souladu 

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

hospodaření obce Tlumačov včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016, 

a to bez výhrad. 

 

 Usnesení Z7/17/04/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 rozpočtu obce pro rok 2017 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 335.000 Kč a zvýšení výdajů o 335.000 Kč s tím, že celkové 

příjmy obce pro rok 2017 po opaření č. 2/2017 činí 49.046.000 Kč a výdaje po opatření č. 2/2017 činí 

49.046.000 Kč. 

 

 Usnesení Z8/17/04/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje organizaci Dům dětí a mládeže, odloučené pracoviště 

Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve výši 90.000 Kč na základě jejich žádosti o poskytnutí 

příspěvku na činnost: 

o úhradu pronájmu prostor, jednoho koně a jednoho vodiče v rámci činnosti Jezdeckého kroužku 

pro děti se specifickými potřebami v Tlumačově ve výši 20.000 Kč 

o pořízení pohárů, medailí, drobných dárků pro vítěze výtvarné soutěže, dárečky pro účastníky 

výtvarné soutěže ve výši 4.000 Kč 

o zakoupení vlakové soupravy k modelu železnice zájmového útvaru vlakový modelář ve výši 

5.000 Kč 

o pořízení výtvarného materiálu pro tvoření dětí a mládeže, barev na obličej, materiálu na 

výzdobu akce a soutěže, odměn pro soutěžící, odměn pro účastníky na akci Den otevřených 

dveří domu dětí a mládeže ve výši 4.000 Kč 
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o pořízení výtvarného materiálu pro tvoření dětí, materiálu na výzdobu akce a soutěže, odměny 

pro soutěžící, odměny pro účastníky, pitný režim pro vystupující, barvy na obličej, doprovodný 

program v rámci akce Odpoledne pro celou rodinu ve výši 6.000 Kč 

o úhradu hudebního ozvučení a nájemného na soutěži v aerobiku jednotlivců ve výši 7.000 Kč 

o částečnou úhradu autobusu do Brna „Česko se hýbe“ pro členy kroužku aerobiku ve výši 

5.000 Kč 

o částečnou úhradu autobusu do Pardubic pro členy kroužku aerobiku na soutěž „Perníková 

kopretina v Pardubicích“ ve výši 10.000 Kč 

o na pořízení pohárů a medailí pro vítěze a nájemného sportovní haly soutěže „O pohár starosty 

obce Tlumačov“ ve výši 14.000 Kč 

o k částečnému pokrytí mzdových nákladů externích pracovníků v „Čajovně“ ve výši 15.000 Kč 

 Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 1/2017 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 90.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a Domem dětí a mládeže 

Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení Z9/17/04/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje spolku S.K. Tlumačov z.s. neinvestiční finanční transfer ve 

výši 126.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost: 

o 2.000 Kč - pořízení sladké odměny a občerstvení za aktivní působení na Mikulášském turnaji 

žáků a přípravky 

o 44.000 Kč - činnost a zabezpečení fungování družstva dorostu na dopravu k zápasům, cestovní 

příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, rukavice, 

rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové soustředění – 

tábor, energie (vodné, stočné, elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů, odměny rozhodčím, 

cestovní výdaje rozhodčím   

o 40.000 Kč - činnost a zabezpečení fungování družstva starší žáci na dopravu k zápasům, 

cestovní příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, 

rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové 

soustředění – tábor, energie (vodné, stočné, elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů, 

odměny rozhodčím, cestovní výdaje rozhodčím  

o 20.000 Kč - činnost a zabezpečení fungování družstva mladší žáci na dopravu k zápasům, 

cestovní příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, 

rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové 

soustředění – tábor, energie (vodné, stočné, elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů, 

odměny rozhodčím, cestovní výdaje rozhodčím 

o 20.000 Kč - činnost a zabezpečení fungování družstva přípravka na dopravu k zápasům, 

cestovní příkazy, materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, 

rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové 

soustředění – tábor, energie (vodné, stočné, elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů, 

odměny rozhodčím, cestovní výdaje rozhodčím.   

 Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2/2017 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 126.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a S.K. Tlumačov z.s. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení Z10/17/04/17 
 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. 
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 Usnesení Z11/17/04/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje postup při řešení situace ve věci současného působení 

SKAO – PZ na okolí ve smyslu vyvolání jednání s vlastníkem, respektive správcem předmětného 

zařízení, o 

 zajištění a provedení měření korozního průzkumu v oblasti zvýšeného vlivu interferenčních 

proudů působícího na kovové předměty (inženýrské sítě, železobetonové základy, čerpadla 

atd.),  

 zajištění a provedení měření působení vlivu interferenčních proudů a jiného působení na zdraví 

občanů žijících v této oblasti. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k jednání s vlastníkem, respektive správcem 

předmětného zařízení o působení SKAO – PZ. 

 

 Usnesení Z12/17/04/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje záměr odprodeje pozemku p.č.st. 927 - zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 25 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě 

 

 Usnesení Z13/17/04/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr směny částí pozemků KN p. č. 1182/2, 1182/3 a 

1182/4 – vše ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře cca 500 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za 

část pozemku potřebného k zajištění veřejné dostupnosti a provádění údržby na části účelové 

komunikace u areálu farmy Tlumačov.   

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr prodeje částí pozemků KN p. č. 1182/2, 1182/3 a 

1182/4 – vše ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře cca 3.841m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě 

za níže uvedených podmínek: 

 minimální kupní cena 100 Kč/m2   

 účel budoucího využití – dle schváleného ÚP Tlumačov 

 náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (návrh na vklad do katastru nemovitostí)  

 

 Usnesení Z14/17/04/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o nočním klidu. 

 

 Usnesení Z15/17/04/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje žádost ředitele Základní školy Tlumačov, p.o. 

o spolufinancování nově zřízené pozice školní psycholog pro školní rok 2018/2019 ve výši 250.000 Kč a 

současně ukládá obecnímu úřadu alokovat tuto částku v rozpočtu obce pro rok 2018 a 2019. 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce:  

Ing. Rostislav Talaš Ing. Antonín Jonášek 


