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Z á p i s   č. 21 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 13. 12. 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 1. 11. 2017 do 

13. 12. 2017 

4) Rozpočtové opatření č. 6/2017 

5) Rozpočet obce na rok 2018 

6) Povodí Moravy s.p. Brno – dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci ze dne 

10. 4. 2008 

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

8) E.ON Distribuce a.s. – smlouva o zřízení BVB na pozemcích p. č. 849/4 

a 2528 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

9) Záměr odprodeje částí pozemku p. č. 2453/3 (KN) v k. ú. Tlumačov na 

Moravě 

10) Záměr odprodeje pozemku p. č. st. 854 (KN) v k. ú. Tlumačov na 

Moravě 

11) Výše odměn neuvolněných členů Zastupitelstva obce Tlumačov 

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

na Moravě 

13) Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 1/2017 – 

DDM Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov 

14) Termíny řádných zasedání orgánů obce Tlumačov na 1. pololetí 2018 

15) „Rekonstrukce ul. Sokolská – SO 102 Chodník“ a „Vybudování učebny 

CJ a IT v ZŠ Tlumačov“ – podání žádosti o dotaci z MAS Jižní Haná – 

IROP 

16) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 1/2017 ze dne 23. 2. 2017 – 

Pečovatelská služba Kroměříž z. ú. 

 

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  Z1/21/12/17 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 13. 12. 2017.  
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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. Alena Hozová a Mgr. Aleš Kouřil. 

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 13. 12 2017 pp. Alenu Hozovou a Mgr. Aleše Kouřila. 

 

  Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (pp. Hozová, Mgr. Kouřil) 

 

  Usnesení Z2/21/12/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 13. 12 2017 pp. Alenu Hozovou a Mgr. Aleše Kouřila. 

 

 

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

 Podle sdělení ověřovatele zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce Mgr. Rajmunda Huráně (RNDr. 

Ing. Drbal je z dnešního jednání omluven) 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 1. 11. 2017 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/21/12/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 1. 11. 2017 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 1. 11. 2017 do 13. 12. 2017 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 1. 11. 2017 do 

13. 12. 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 1. 11. 

2017 do 13. 12. 2017. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 
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 Usnesení Z4/21/12/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 1. 11. 

2017 do 13. 12. 2017. 

 

 

4. Rozpočtové opatření č. 6/2017 

 
 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. 6/2017 rozpočtu obce pro rok 2017 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 1.852.000 Kč a zvýšení výdajů o 1.852.000 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2017 po opaření č. 6/2017 činí 52.839.000 Kč a výdaje po opatření 

č. 6/2017 činí 52.839.000 Kč. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/21/12/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017 rozpočtu obce pro rok 2017 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 1.852.000 Kč a zvýšení výdajů o 1.852.000 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2017 po opaření č. 6/2017 činí 52.839.000 Kč a výdaje po opatření 

č. 6/2017 činí 52.839.000 Kč. 

 

 

5. Rozpočet obce na rok 2018 

 

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

vedoucí oddělení ekonomického pí Lenka Dědková. 

 

Na žádost Ing. Jonáška byla vyhlášena desetiminutová přestávka od 17:57 do 18:07 hodin. 

 

  Návrh usnesení (Ing. Jonášek): 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje přesun částky 200.000 Kč z § 6171 – nespecifikovaná rezerva 

do § 3330 – registrované církve, finanční příspěvek na opravu fary, především fasády a přilehlé zídky na 

celkovou částku 400.000 Kč. 

 

 Hlasování: pro – 3 (Ing. Jonášek, Ing. Talaš, Petřík) 

   proti – 9 (pp. Mgr. Odložilíková, MUDr. Kel, Vejmělková, Horka, Mgr. Huráň, Mgr. Kel,  

        Hozová, Konečná, Ing. Hrtús) 

   zdržel se – 1 (Mgr. Kouřil) 

 

  Tento návrh usnesení nebyl schválen. 

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočet obce Tlumačov pro rok 2018 v předloženém 

rozsahu s celkovými příjmy a výdaji ve výši 52.000.000,00 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá obecnímu úřadu rozpracovat schválený rozpočet do 

příslušných rozpočtových položek. 

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

jednotlivě paragrafy schváleného rozpočtu roku 2018 s tím, že bude usilováno ve skutečnosti vždy 

o vyrovnanou příjmovou a výdajovou stránku. 
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 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z6/21/12/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočet obce Tlumačov pro rok 2018 v předloženém 

rozsahu s celkovými příjmy a výdaji ve výši 52.000.000,00 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá obecnímu úřadu rozpracovat schválený rozpočet do 

příslušných rozpočtových položek. 

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

jednotlivě paragrafy schváleného rozpočtu roku 2018 s tím, že bude usilováno ve skutečnosti vždy 

o vyrovnanou příjmovou a výdajovou stránku. 

 

 

6. Povodí Moravy s. p. Brno – dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci ze dne 10. 4. 2008 

  
 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 Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí spolupráci na vodním 

díle PPO Tlumačov ze dne 10.4.2008 se státním podnikem Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 

601 75 Brno. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí 

spolupráci na vodním díle PPO Tlumačov ze dne 10. 4. 2008. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z7/21/12/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí spolupráci na vodním 

díle PPO Tlumačov ze dne 10.4.2008 se státním podnikem Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 

601 75 Brno. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí 

spolupráci na vodním díle PPO Tlumačov ze dne 10. 4. 2008. 

 

 

7. Prodej 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 prodej pozemku KN p. č. 2684 – ostatní plocha, jiná plocha 

o celkové výměře 34 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za podmínek stanovených v záměru – viz 

usnesení č. Z12/20/11/17 ze dne 1. 11. 2017 * nezveřejňovaný text * 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 
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 Usnesení Z8/21/12/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje prodej pozemku KN p. č. 2684 – ostatní plocha, jiná plocha 

o celkové výměře 34 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za podmínek stanovených v záměru – viz 

usnesení č. Z12/20/11/17 ze dne 1. 11. 2017 * nezveřejňovaný text * 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 

 

 

8. E.ON Distribuce a.s. – smlouva o zřízení BVB na pozemcích p. č. 849/4 a 2528 

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 uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

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

NN“ spočívající v umístění podzemního kabelového vedení NN včetně uzemnění a pilířové skříně 

SS200 na pozemcích KN p. č. 849/4 a 2528 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 obce k podpisu smlouvy.  

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z9/21/12/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

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

NN“ spočívající v umístění podzemního kabelového vedení NN včetně uzemnění a pilířové skříně 

SS200 na pozemcích KN p. č. 849/4 a 2528 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 obce k podpisu smlouvy.  

 

 

9. Záměr odprodeje částí pozemku p. č. 2453/3 (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 částí pozemku KN p. č. 2453/3 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře cca 20 m2 a cca 15 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 

70 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (oddělovací geometrický plán, 

návrh na vklad do katastru nemovitostí, daň z převodu nemovitosti, atd.). 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z10/21/12/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr odprodeje částí pozemku KN p. č. 2453/3 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře cca 20 m2 a cca 15 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 

70 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (oddělovací geometrický plán, 

návrh na vklad do katastru nemovitostí, daň z převodu nemovitosti, atd.). 
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10. Záměr odprodeje pozemku p. č. st. 854 (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. st. 854 – zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 20 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 – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z11/21/12/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr odprodeje pozemku KN p. č. st. 854 – zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 20 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.). 

 

 

11. Výše odměn neuvolněných členů Zastupitelstva obce Tlumačov 

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

pí Danuše Dosoudilová, referent odd. ekonomického. 

 

  Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje s účinností od 1. 1. 2018 měsíční odměny neuvolněným členům 

Zastupitelstva obce Tlumačov ve stejné výši tak, jak bylo stanoveno pro volební období 2014 až 2018 

dle přiložené tabulky. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z12/21/12/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje s účinností od 1. 1. 2018 měsíční odměny neuvolněným členům 

Zastupitelstva obce Tlumačov ve stejné výši tak, jak bylo stanoveno pro volební období 2014 až 2018 

dle přiložené tabulky. 

 

 

12. Směna 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 směnu pozemku KN p. č. 2452/2 – ostatní plocha o výměře 

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

podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. Z13/20/11/17 ze dne 1. 11. 2017, tj. za část 

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

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

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu směnné smlouvy. 
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 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z13/21/12/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje směnu pozemku KN p. č. 2452/2 – ostatní plocha o výměře 

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

podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. Z13/20/11/17 ze dne 1. 11. 2017, tj. za část 

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

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

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu směnné smlouvy. 

 

 

13. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 1/2017 – DDM 

Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov 

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

pí Danuše Dosoudilová, referent odd. ekonomického. 

 

  Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Dodatek ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 1/2017 - Dům dětí a mládeže Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem Dodatku ke smlouvě o poskytnutí veřejné 

finanční podpory č. 1/2017 mezi Obcí Tlumačov a Domem dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, 

odloučené pracoviště Tlumačov. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z14/21/12/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Dodatek ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 1/2017 - Dům dětí a mládeže Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem Dodatku ke smlouvě o poskytnutí veřejné 

finanční podpory č. 1/2017 mezi Obcí Tlumačov a Domem dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, 

odloučené pracoviště Tlumačov. 

 

 

14. Termíny řádných zasedání orgánů obce Tlumačov na 1. pololetí 2018 

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

 

  Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce na 1. pololetí 2018. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z15/21/12/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce na 1. pololetí 2018. 
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15. Rekonstrukce ul. Sokolská – SO 102 Chodník a Vybudování učebny CJ a IT v ZŠ 

Tlumačov – podání žádosti o dotaci z MAS Jižní Haná - IROP 

  
 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 bere na vědomí informaci MAS Jižní Haná o.p.s. Hulín o vyhlášení 

výzev do IROP.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti 

o dotaci na realizaci akce: 

 „Rekonstrukce ul. Sokolská, Tlumačov - SO 102 Chodník“ z  1. výzvy MAS Jižní Haná – IROP - 

Bezpečná dopravní infrastruktura I.  

 "Vybudování jazykové učebny ZŠ Tlumačov a učebny výpočetní techniky" z 2. výzvy MAS Jižní 

Haná – IROP - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání a základní školy. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z16/21/12/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí informaci MAS Jižní Haná o.p.s. Hulín o vyhlášení 

výzev do IROP.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti 

o dotaci na realizaci akce: 

 „Rekonstrukce ul. Sokolská, Tlumačov - SO 102 Chodník“ z  1. výzvy MAS Jižní Haná – IROP - 

Bezpečná dopravní infrastruktura I.  

 "Vybudování jazykové učebny ZŠ Tlumačov a učebny výpočetní techniky" z 2. výzvy MAS Jižní 

Haná – IROP - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání a základní školy. 

 

 

16. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 1/2017 ze dne 23. 2. 2017 – 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 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č.1/2017 ze dne 

23. 2. 2017 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov.  

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 

č. 1/2017 ze dne 23. 2. 2017 mezi Obcí Tlumačov a Pečovatelskou službou Kroměříž z. ú.  

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z17/21/12/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č.1/2017 ze dne 

23. 2. 2017 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov.  

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 

č. 1/2017 ze dne 23. 2. 2017 mezi Obcí Tlumačov a Pečovatelskou službou Kroměříž z. ú.  
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Různé, diskuse, závěr 

Starosta informoval o vyjádření ze strany Povodí Moravy k otázce příprav realizace protipovodňové ochrany 

(kopie dopisu – viz příloha zápisu). 

 

 

 

 

Jednání skončilo v 19:20 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

Datum: 14. 12. 2017 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alena Hozová Mgr. Aleš Kouřil 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 13. 12. 2017 
 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 13. 12. 2017 přijalo tato usnesení: 

 

 

 

  Usnesení  Z1/21/12/17 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 1. 11. 2017.  

 

  Usnesení Z2/21/12/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 13. 12 2017 pp. Alenu Hozovou a Mgr. Aleše Kouřila. 

 

 Usnesení Z3/21/12/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 1. 11. 2017 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/21/12/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 1. 11. 

2017 do 13. 12. 2017. 

 

 Usnesení Z5/21/12/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017 rozpočtu obce pro rok 2017 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 1.852.000 Kč a zvýšení výdajů o 1.852.000 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2017 po opaření č. 6/2017 činí 52.839.000 Kč a výdaje po opatření 

č. 6/2017 činí 52.839.000 Kč. 

 

 Usnesení Z6/21/12/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočet obce Tlumačov pro rok 2018 v předloženém 

rozsahu s celkovými příjmy a výdaji ve výši 52.000.000,00 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá obecnímu úřadu rozpracovat schválený rozpočet do 

příslušných rozpočtových položek. 

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

jednotlivě paragrafy schváleného rozpočtu roku 2018 s tím, že bude usilováno ve skutečnosti vždy 

o vyrovnanou příjmovou a výdajovou stránku. 

 

 Usnesení Z7/21/12/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí spolupráci na vodním 

díle PPO Tlumačov ze dne 10. 4. 2008 se státním podnikem Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 

601 75 Brno. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí 

spolupráci na vodním díle PPO Tlumačov ze dne 10. 4. 2008. 

 

 Usnesení Z8/21/12/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje prodej pozemku KN p. č. 2684 – ostatní plocha, jiná plocha 

o celkové výměře 34 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za podmínek stanovených v záměru – viz 

usnesení č. Z12/20/11/17 ze dne 1. 11. 2017 * nezveřejňovaný text * 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 

 

 

 



 

 

 

 

Zápis č. 21 ze zasedání ZO 13. 12. 2017 Strana 11  

 

 Usnesení Z9/21/12/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

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

NN“ spočívající v umístění podzemního kabelového vedení NN včetně uzemnění a pilířové skříně 

SS200 na pozemcích KN p. č. 849/4 a 2528 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 obce k podpisu smlouvy.  

 

 Usnesení Z10/21/12/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr odprodeje částí pozemku KN p. č. 2453/3 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře cca 20 m2 a cca 15 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 

70 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (oddělovací geometrický plán, 

návrh na vklad do katastru nemovitostí, daň z převodu nemovitosti, atd.). 

 

 Usnesení Z11/21/12/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr odprodeje pozemku KN p. č. st. 854 – zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 20 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 Z12/21/12/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje s účinností od 1. 1. 2018 měsíční odměny neuvolněným členům 

Zastupitelstva obce Tlumačov ve stejné výši tak, jak bylo stanoveno pro volební období 2014 až 2018 

dle přiložené tabulky. 

 

 Usnesení Z13/21/12/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje směnu pozemku KN p. č. 2452/2 – ostatní plocha o výměře 

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

podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. Z13/20/11/17 ze dne 1. 11. 2017, tj. za část 

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

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

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu směnné smlouvy. 

 

 Usnesení Z14/21/12/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Dodatek ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 1/2017 - Dům dětí a mládeže Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem Dodatku ke smlouvě o poskytnutí veřejné 

finanční podpory č. 1/2017 mezi Obcí Tlumačov a Domem dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, 

odloučené pracoviště Tlumačov. 

 

 Usnesení Z15/21/12/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce na 1. pololetí 2018. 

 

 Usnesení Z16/21/12/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí informaci MAS Jižní Haná o.p.s. Hulín o vyhlášení 

výzev do IROP.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti 

o dotaci na realizaci akce: 

 „Rekonstrukce ul. Sokolská, Tlumačov - SO 102 Chodník“ z  1. výzvy MAS Jižní Haná – IROP - 

Bezpečná dopravní infrastruktura I.  

 "Vybudování jazykové učebny ZŠ Tlumačov a učebny výpočetní techniky" z 2. výzvy MAS Jižní 

Haná – IROP - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání a základní školy. 
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 Usnesení Z17/21/12/17 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č.1/2017 ze dne 

23. 2. 2017 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov.  

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 

č. 1/2017 ze dne 23. 2. 2017 mezi Obcí Tlumačov a Pečovatelskou službou Kroměříž z. ú.  

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce:  

 

Alena Hozová Mgr. Aleš Kouřil 


