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Z á p i s   č. 20 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 1. 11. 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 6. 9. 2017 do 

1. 11. 2017 

4) Rozpočtové opatření č. 5/2017 

5) Pravidla rozpočtového provizoria 

6) Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2022 

7) OZV obce Tlumačov č. 3/2017 Čistota a zeleň 

8) OZV obce Tlumačov č. 4/2017, kterou se zakazuje používání zábavní 

pyrotechniky za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku na veřejných prostranstvích 

9) Smlouva o zřízení VB na pozemku KN p. č. 2445 v k. ú. Tlumačov na 

Moravě 

10) Smlouva o zřízení VB na pozemku KN p. č. 2453/3 v k. ú. Tlumačov na 

Moravě 

11) Záměr prodeje pozemku p. č. 2684 (KN) v k. ú. Tlumačov na Moravě 

12) Záměr směny pozemku p. č. 1398/14 a části p. č. 2452 (KN) v k. ú. 

Tlumačov na Moravě 

13) Žádost občanů obce Tlumačov o projednání záměru „Oprava chodníku a 

vozovky v ulici U Trojice“ 

 

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  Z1/20/11/17 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 1. 11. 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. RNDr. Ing. Vojtěch Drbal a Mgr. Rajmund Huráň. 
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 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 1. listopadu 2017 pp. RNDr. Ing. Vojtěcha Drbala a Mgr. Rajmunda 

Huráně. 

 

  Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

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

 

 

  Usnesení Z2/20/11/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 1. listopadu 2017 pp. RNDr. Ing. Vojtěcha Drbala a Mgr. Rajmunda 

Huráně. 

 

 

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

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

Františka Kela byl tento shledán v pořádku, bez připomínek. 

 

 Zprávu o kontrole plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce přednesl místostarosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň. 

 

V průběhu projednávání tohoto bodu se v 17:08 hodin dostavil člen ZO Ing. Štefan Hrtús. 

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 6. 9. 2017 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/20/11/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 6. 9. 2017 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 6. 9. 2017 do 1. 11. 2017 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 6. 9. 2017 do 

1. 11. 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 6. 9. 2017 

do 1. 11. 2017. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z4/20/11/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 6. 9. 2017 

do 1. 11. 2017. 
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4. Rozpočtové opatření č. 5/2017 

 
 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. 5/2017 rozpočtu obce pro rok 2017 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 774.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 774.000,00 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2017 po opaření č. 5/2017 činí 51.010.000,00 Kč a výdaje po opatření 

č. 5/2017 činí 51.010.000,00 Kč. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/20/11/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017 rozpočtu obce pro rok 2017 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 774.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 774.000,00 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2017 po opaření č. 5/2017 činí 51.010.000,00 Kč a výdaje po opatření 

č. 5/2017 činí 51.010.000,00 Kč. 

 

 

5. Pravidla rozpočtového provizoria 

 

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

vedoucí oddělení ekonomického pí Lenka Dědková. 

 

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předložená Pravidla rozpočtového provizoria Obce Tlumačov 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z6/20/11/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předložená Pravidla rozpočtového provizoria Obce Tlumačov 

 

 

6. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2022 

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

vedoucí oddělení ekonomického pí Lenka Dědková. 

 

  Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019–2022 

v předloženém znění. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z7/20/11/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019–2022 

v předloženém znění. 
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7. OZV obce Tlumačov č. 3/2017 Čistota a zeleň 

  

 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 obce Tlumačov č. 3/2017, k zajištění 

udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a 

ostatní veřejné zeleně. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/20/11/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 3/2017, k zajištění 

udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a 

ostatní veřejné zeleně. 

 

 

8. OZV obce Tlumačov č. 4/2017, kterou se zakazuje používání zábavní pyrotechniky 

za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných 

prostranstvích  
 

 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 obce Tlumačov č. 4/2017, kterou se 

zakazuje používání zábavní pyrotechniky za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

na veřejných prostranstvích. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z9/20/11/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 4/2017, kterou se 

zakazuje používání zábavní pyrotechniky za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

na veřejných prostranstvích. 

 

 

9. Smlouva o zřízení VB na pozemku KN p. č. 2445 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 smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Kršák, přípojka NN“ – spočívající 

v uložení zemního kabelového vedení NN na pozemku KN p. č. 2445 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 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 Z10/20/11/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Kršák, přípojka NN“ – spočívající 

v uložení zemního kabelového vedení NN na pozemku KN p. č. 2445 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.  

 

 

10. Smlouva o zřízení VB na pozemku KN p. č. 2453/3 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 smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Stuchlík, přípojka NN“ – spočívající 

v umístění nadzemního kabelového vedení NN na pozemku KN p. č. 2453/3 v k. ú. Tlumačov na 

Moravě se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 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 Z11/20/11/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Stuchlík, přípojka NN“ – spočívající 

v umístění nadzemního kabelového vedení NN na pozemku KN p. č. 2453/3 v k. ú. Tlumačov na 

Moravě se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.  

 

 

11. Záměr prodeje 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 revokuje usnesení č. Z8/19/09/17 ze dne 6. 9. 2017 v plném rozsahu. 

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

plocha o výměře 34 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 
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 Usnesení Z12/20/11/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov revokuje usnesení č. Z8/19/09/17 ze dne 6. 9. 2017 v plném rozsahu. 

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

plocha o výměře 34 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.). 

 

 

12. Záměr směny pozemku p. č. 1398/14 a části p. č. 2452 (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 směny části pozemku KN p. č. 2452 – ostatní plocha 

o výměře 21 m2 a pozemku p. č. 1398/14 - ostatní plocha o výměře 48 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

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

komunikace v ul. Nádražní a ul. Dr. Ignáce Horníčka.   

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z13/20/11/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr směny části pozemku KN p. č. 2452 – ostatní plocha 

o výměře 21 m2 a pozemku p. č. 1398/14 - ostatní plocha o výměře 48 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

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

komunikace v ul. Nádražní a ul. Dr. Ignáce Horníčka.   

 

 

13. Žádost občanů obce Tlumačov o projednání záměru “Oprava chodníku a vozovky 

v ulici U Trojice“ 

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

tajemník OÚ Ing. Jan Rýdel. 

 

  Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí podání Žádosti občanů obce Tlumačov o projednání 

záměru „Oprava chodníku a vozovky v ulici U Trojice“ s tím, že již alokovalo v návrhu rozpočtu na rok 

2018 na řešení této problematiky částku 1.200.000 Kč. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z14/20/11/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí podání Žádosti občanů obce Tlumačov o projednání 

záměru „Oprava chodníku a vozovky v ulici U Trojice“ s tím, že již alokovalo v návrhu rozpočtu na rok 

2018 na řešení této problematiky částku 1.200.000 Kč. 
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Různé, diskuse, závěr 

 

Jednání skončilo v 18:45 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

Datum: 2. 11. 2017 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 1. 11. 2017 
 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 1. 11. 2017 přijalo tato usnesení: 

 

 

  Usnesení  Z1/20/11/17 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 1. 11. 2017.  

 

 Usnesení Z2/20/11/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 1. listopadu 2017 pp. RNDr. Ing. Vojtěcha Drbala a Mgr. Rajmunda 

Huráně. 

 

 Usnesení Z3/20/11/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 6. 9. 2017 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/20/11/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 6. 9. 2017 

do 1. 11. 2017. 

 

 Usnesení Z5/20/11/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017 rozpočtu obce pro rok 2017 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 774.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 774.000,00 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2017 po opaření č. 5/2017 činí 51.010.000,00 Kč a výdaje po opatření 

č. 5/2017 činí 51.010.000,00 Kč. 

 

 Usnesení Z6/20/11/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předložená Pravidla rozpočtového provizoria Obce Tlumačov. 

 

 Usnesení Z7/20/11/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019–2022 

v předloženém znění. 

 

 Usnesení Z8/20/11/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 3/2017, k zajištění 

udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a 

ostatní veřejné zeleně. 

 

 Usnesení Z9/20/11/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 4/2017, kterou se 

zakazuje používání zábavní pyrotechniky za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

na veřejných prostranstvích. 

 

 Usnesení Z10/20/11/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Kršák, přípojka NN“ – spočívající 
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v uložení zemního kabelového vedení NN na pozemku KN p. č. 2445 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.  

 

 Usnesení Z11/20/11/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Stuchlík, přípojka NN“ – spočívající 

v umístění nadzemního kabelového vedení NN na pozemku KN p. č. 2453/3 v k. ú. Tlumačov na 

Moravě se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.  

 

 Usnesení Z12/20/11/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov revokuje usnesení č. Z8/19/09/17 ze dne 6. 9. 2017 v plném rozsahu. 

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

plocha o výměře 34 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.). 

 

 Usnesení Z13/20/11/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr směny části pozemku KN p. č. 2452 – ostatní plocha 

o výměře 21 m2 a pozemku p. č. 1398/14 - ostatní plocha o výměře 48 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

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

komunikace v ul. Nádražní a ul. Dr. Ignáce Horníčka.   

 

 Usnesení Z14/20/11/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí podání Žádosti občanů obce Tlumačov o projednání 

záměru „Oprava chodníku a vozovky v ulici U Trojice“ s tím, že již alokovalo v návrhu rozpočtu na rok 

2018 na řešení této problematiky částku 1.200.000 Kč. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce:  

 

RNDr. Ing. Vojtěch Drbal Mgr. Rajmund Huráň 


