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Z á p i s   č. 19 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 9. 2017 
 

 

 

* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

 

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 21. 6. 2017 do 

6. 9. 2017 

4) Rozpočtové opatření č. 4/2017 

5) Revolvingový úvěr ve výši 3 mil. Kč 

6) Podání žádosti o dotaci pro JSDHO Tlumačov z prostředků Zlínského 

kraje 

7) Záměr odprodeje pozemku p. č. 2684 (KN) v k. ú. Tlumačov na Moravě 

8) Záměr odprodeje části pozemků p. č. 779/31 (KN) v k. ú. Tlumačov na 

Moravě 

9) Směna a prodej částí pozemků p. č. 1182/2, 1182/3 a 1182/4 (KN) v k. ú. 

Tlumačov na Moravě 

10) PMO s. p. Brno – aktualizace smlouvy a BKS na akci „Morava, 

Tlumačov – ochranná hráz“ 

 

 

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  Z1/19/09/17 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 6. 9. 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 pí Marie Vejmělková a Mgr. František Kel. 

  

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 6. září 2017 pp Marii Vejmělkovou a Mgr. Františka Kela. 
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  Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (pí Vejmělková, Mgr. Kel) 

 

  Usnesení Z2/19/09/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 6. září 2017 pp Marii Vejmělkovou a Mgr. Františka Kela. 

 

 

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

 Podle sdělení ověřovatelů zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce pí Růženy Vaňharové a Ing. 

Štefana Hrtúse 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 21. 6. 2017 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/19/09/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 21. 6. 2017 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 21. 6. 2017 do 6. 9. 2017 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 21. 6. 2017 do 

6. 9. 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 21. 6. 

2017 do 6. 9. 2017. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z4/19/09/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 21. 6. 

2017 do 6. 9. 2017. 

 

 

4. Rozpočtové opatření č. 4/2017 

 
 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 rozpočtové opatření č. 4/2017 rozpočtu obce pro rok 2017 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 444.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 444.000,00 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2017 po opaření č. 4/2017 činí 50.236.000,00 Kč a výdaje po opatření 

č. 4/2017 činí 50.236.000,00 Kč. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/19/09/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017 rozpočtu obce pro rok 2017 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 444.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 444.000,00 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2017 po opaření č. 4/2017 činí 50.236.000,00 Kč a výdaje po opatření 

č. 4/2017 činí 50.236.000,00 Kč. 

 

 

5. Revolvingový úvěr ve výši 3 mil. Kč 

 

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

vedoucí oddělení ekonomického pí Lenka Dědková. 

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje nabídku Komerční banky, a.s. pobočky Zlín ze dne 9. 8. 

2017 na 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 zpracování žádosti o úvěr  0,00 Kč 

 cena za realizaci úvěru   0,00 Kč 

 cena za spravování úvěru   0,00 Kč/měsíc 

 cena za předčasné splacení úvěru  bez sankcí 

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

revolvingového úvěru ve výši 3 mil. Kč dle nabídky ze dne 9. 8. 2017 na profinancování časového 

nesouladu mezi výdaji a příjmy obce. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem Dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z6/19/09/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje nabídku Komerční banky, a.s. pobočky Zlín ze dne 9. 8. 

2017 na 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 zpracování žádosti o úvěr  0,00 Kč 

 cena za realizaci úvěru   0,00 Kč 

 cena za spravování úvěru   0,00 Kč/měsíc 

 cena za předčasné splacení úvěru  bez sankcí 

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

revolvingového úvěru ve výši 3 mil. Kč dle nabídky ze dne 9. 8. 2017 na profinancování časového 

nesouladu mezi výdaji a příjmy obce. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem Dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru. 
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6. Podání žádosti o dotaci pro JSDHO Tlumačov z prostředků Zlínského kraje 

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

tajemník OÚ Ing. Jan Rýdel. 

 

  Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje podání žádosti o dotaci pro JSDHO Tlumačov z programu 

„Dotace obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje“ vydanou Zlínským krajem 

a pověřuje obecní úřad alokováním částky 100.000 Kč v rozpočtu obce Tlumačov na rok 2018 pro 

pokrytí výdajů na poměrnou část dotace. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z7/19/09/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje podání žádosti o dotaci pro JSDHO Tlumačov z programu 

„Dotace obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje“ vydanou Zlínským krajem 

a pověřuje obecní úřad alokováním částky 100.000 Kč v rozpočtu obce Tlumačov na rok 2018 pro 

pokrytí výdajů na poměrnou část dotace. 

 

 

7. Záměr odprodeje pozemku p. č. 2684 (KN) v k. ú. Tlumačov na Moravě 

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

vedoucí odd. výstavby a majetku p. Michal Veselský. 

 

  Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr odprodeje pozemku KN p. č. 2684 – ostatní plocha, jiná 

plocha o výměře 24 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 70 Kč/m2 s tím, že náklady spojené 

s prodejem pozemku hradí kupující (návrh na vklad do katastru nemovitostí, daň z převodu nemovitosti, 

atd.). 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/19/09/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr odprodeje pozemku KN p. č. 2684 – ostatní plocha, jiná 

plocha o výměře 24 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 70 Kč/m2 s tím, že náklady spojené 

s prodejem pozemku hradí kupující (návrh na vklad do katastru nemovitostí, daň z převodu nemovitosti, 

atd.). 

 

 

8. Záměr odprodeje části pozemku p.č.779/31 (KN) v k.ú. Tlumačov na Moravě  
 

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

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

 Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje záměr odprodeje části pozemku p. č. 779/31 - ostatní plocha, 

zeleň o výměře cca 12 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (Ing. Hrtús) 

 

 Usnesení Z9/19/09/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje záměr odprodeje části pozemku p. č. 779/31 - ostatní plocha, 

zeleň o výměře cca 12 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

 

 

9. Směna a prodej částí 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 odd. výstavby a majetku p. Michal Veselský. 

 

  Návrh usnesení:  

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

1182/4 – vše ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 4.341 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za 

podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. Z13/17/04/17 ze dne 19. 4. 2017 * nezveřejňovaný 

text * Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu směnné a kupní smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (Ing. Jonášek) 

 

 Usnesení Z10/19/09/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje směnu a prodej částí pozemků KN p. č. 1182/2, 1182/3 a 

1182/4 – vše ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 4.341 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za 

podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. Z13/17/04/17 ze dne 19. 4. 2017 * nezveřejňovaný 

text * 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu směnné a kupní smlouvy. 

 

 

10. PMO s. p. Brno – aktualizace smlouvy a BKS na akci „Morava, Tlumačov – 

ochranná hráz“ 

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

vedoucí odd. výstavby a majetku p. Michal Veselský. 

 

  Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje aktualizaci smlouvy o BKS o prodeji částí pozemků ve 

vlastnictví obce Tlumačov pro přípravu a realizaci veřejně prospěšné stavby „Morava, Tlumačov – 

ochranná hráz“ s organizací Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 11, 601 75 Brno.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu aktualizované smlouvy o BKS. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 
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 Usnesení Z11/19/09/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje aktualizaci smlouvy o BKS o prodeji částí pozemků ve 

vlastnictví obce Tlumačov pro přípravu a realizaci veřejně prospěšné stavby „Morava, Tlumačov – 

ochranná hráz“ s organizací Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 11, 601 75 Brno.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu aktualizované smlouvy o BKS. 

 

 

 

 

Různé 

 Informace ve věci působení zařízení stanice katodické ochrany plynárenského zařízení v obci Tlumačov 

– viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva). 

 Informace ve věci přípravy pozemkových úprav v západní části k.ú.Tlumačova a rekonstrukce a obnovy 

polních cest a vybudování protierozních opatření ve východní části k.ú. Tlumačova – viz příloha 

(obdrželi členové zastupitelstva). 

 Starosta informoval o mimořádné situaci, která vznikla při rekonstrukčních pracích v rámci stavebních 

úprav objektu č. p. 65 (požár střechy). 

 

 

 

 

 

 Dotazy, diskuse, závěr 

 

 

Jednání skončilo v 19:15 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

Datum: 7. 9. 2017 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Vejmělková Mgr. František Kel 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 6. 9. 2017 
 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 6. 9. 2017 přijalo tato usnesení: 

 

 

  Usnesení  Z1/19/09/17 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 6. 9. 2017.  

 

 Usnesení Z2/19/09/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 6. září 2017 pp Marii Vejmělkovou a Mgr. Františka Kela. 

 

 Usnesení Z3/19/09/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 21. 6. 2017 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/19/09/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 21. 6. 

2017 do 6. 9. 2017. 

 

 Usnesení Z5/19/09/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017 rozpočtu obce pro rok 2017 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 444.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 444.000,00 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2017 po opaření č. 4/2017 činí 50.236.000,00 Kč a výdaje po opatření 

č. 4/2017 činí 50.236.000,00 Kč. 

 

 Usnesení Z6/19/09/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje nabídku Komerční banky, a.s. pobočky Zlín ze dne 9. 8. 

2017 na 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 zpracování žádosti o úvěr  0,00 Kč 

 cena za realizaci úvěru   0,00 Kč 

 cena za spravování úvěru   0,00 Kč/měsíc 

 cena za předčasné splacení úvěru  bez sankcí 

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

revolvingového úvěru ve výši 3 mil. Kč dle nabídky ze dne 9. 8. 2017 na profinancování časového 

nesouladu mezi výdaji a příjmy obce. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem Dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru. 

 

 Usnesení Z7/19/09/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje podání žádosti o dotaci pro JSDHO Tlumačov z programu 

„Dotace obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje“ vydanou Zlínským krajem 

a pověřuje obecní úřad alokováním částky 100.000 Kč v rozpočtu obce Tlumačov na rok 2018 pro 

pokrytí výdajů na poměrnou část dotace. 

 

 Usnesení Z8/19/09/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr odprodeje pozemku KN p. č. 2684 – ostatní plocha, jiná 

plocha o výměře 24 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 70 Kč/m2 s tím, že náklady spojené 
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s prodejem pozemku hradí kupující (návrh na vklad do katastru nemovitostí, daň z převodu nemovitosti, 

atd.). 

 

 Usnesení Z9/19/09/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje záměr odprodeje části pozemku p. č. 779/31 - ostatní plocha, 

zeleň o výměře cca 12 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

 

 Usnesení Z10/19/09/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje směnu a prodej částí pozemků KN p. č. 1182/2, 1182/3 a 

1182/4 – vše ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 4.341 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za 

podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. Z13/17/04/17 ze dne 19. 4. 2017 * nezveřejňovaný 

text * 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu směnné a kupní smlouvy. 

 

 Usnesení Z11/19/09/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje aktualizaci smlouvy o BKS o prodeji částí pozemků ve 

vlastnictví obce Tlumačov pro přípravu a realizaci veřejně prospěšné stavby „Morava, Tlumačov – 

ochranná hráz“ s organizací Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 11, 601 75 Brno.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu aktualizované smlouvy o BKS. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce:  

 

Marie Vejmělková Mgr. František Kel 


