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Z á p i s   č. 22 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 28. 2. 2018 
 

 

* 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 13. 12. 2017 do 

28. 2. 2018 

4) Rozpočtové opatření č. 1/2018 

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

6) Veřejnoprávní smlouva – SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace 

7) Veřejnoprávní smlouva – Naděje, pobočka Otrokovice 

8) Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2018/PAM/001 – 

Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště 

Tlumačov 

9) Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2018/PAM/002 – 

S.K.Tlumačov z.s. 

10) Mimořádná odměna starostovi obce 

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

Moravě 

12) Prodej částí pozemku p. č. 2453/3 (KN) v k.ú. Tlumačov na Moravě 

13) Prodej pozemku p. č. st. 854 (KN) v k. ú. Tlumačov na Moravě 

14) Záměr odprodeje pozemku p. č. 2068/4 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

15) Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství 

16) PČR, obvodní oddělení Otrokovice – souhrnná zpráva o činnosti za rok 

2017 v obci Tlumačov 

17) Zpráva o činnosti finančního výboru obce Tlumačov za rok 2017 

18) Zpráva o činnosti kontrolního výboru obce Tlumačov za rok 2017 

19) Doporučení KV Zastupitelstvu obce Tlumačov 

 

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  Z1/22/02/18 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 28. 2. 2018.  

 

 

1. Schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 
 

  Jednání zahájil v 17:00 hodin a dále řídil starosta obce Petr Horka. 
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  Zapisovatelkou byla pověřena pí Dana Kouřilová. 

 Ověřovateli zápisu byli určeni pp. MUDr. František Kel a Ing. Rostislav Talaš. 

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 28. 2. 2018 pp. MUDr. Františka Kela a Ing. Rostislava Talaše. 

 

  Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (MUDr. Kel, Ing. Talaš) 

 

  Usnesení Z2/22/02/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 28. 2. 2018 pp. MUDr. Františka Kela a Ing. Rostislava Talaše. 

 

 

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

 Podle sdělení ověřovatelů zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce pí Aleny Hozové a Mgr. Aleše 

Kouřila 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 13. 12. 2017 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/22/02/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 13. 12. 2017 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 13. 12. 2017 do 28. 2. 2018 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 13. 12. 2017 

do 28. 2. 2018 – 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 13. 12. 

2017 do 28. 2. 2018. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z4/22/02/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 13. 12. 

2017 do 28. 2. 2018. 

 

 

 



 

 

 

 

Zápis č. 22 ze zasedání ZO 28. 2. 2018 Strana 3  

 

4. Rozpočtové opatření č. 1/2018 

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

vedoucí oddělení ekonomického pí Lenka Dědková. 

 

 Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018 rozpočtu obce pro rok 2018 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 2,446.400,00 Kč a zvýšení výdajů o 2,446.400,00 Kč s tím, 

že celkové příjmy obce pro rok 2018 po opatření č. 1/2018 činí 54,446.400,00 Kč a výdaje po opatření 

č. 1/2018 činí 54,446.400,00 Kč. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/22/02/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018 rozpočtu obce pro rok 2018 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 2,446.400,00 Kč a zvýšení výdajů o 2,446.400,00 Kč s tím, 

že celkové příjmy obce pro rok 2018 po opatření č. 1/2018 činí 54,446.400,00 Kč a výdaje po opatření 

č. 1/2018 činí 54,446.400,00 Kč. 

 

 

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

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

vedoucí oddělení ekonomického pí Lenka Dědková. 

 

  Návrh usnesení 

 Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci ve výši 300.000 Kč pro Pečovatelskou službu Kroměříž z. ú.. 

Dotace je účelově určena: financování provozních nákladů v roce 2018. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2018/EO/003 

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

a příjemcem Pečovatelská služba Kroměříž z. ú. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z6/22/02/18 
 Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci ve výši 300.000 Kč pro Pečovatelskou službu Kroměříž z. ú.. 

Dotace je účelově určena: financování provozních nákladů v roce 2018. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2018/EO/003 

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

a příjemcem Pečovatelská služba Kroměříž z. ú. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 

6. Veřejnoprávní smlouva – SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace 

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

vedoucí oddělení ekonomického pí Lenka Dědková. 

 

  Návrh usnesení:  
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 Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci ve výši 68.100,- Kč pro SENIOR Otrokovice, p. o.. Dotace je 

účelově určena: denní stacionář 53.600 Kč, domov pro seniory 11.400 Kč a odlehčovací služba 

3.100 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2018/EO/004 

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 68.100 Kč mezi Obcí Tlumačov 

a příjemcem SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z7/22/02/18 
 Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci ve výši 68.100,- Kč pro SENIOR Otrokovice, p. o.. Dotace je 

účelově určena: denní stacionář 53.600 Kč, domov pro seniory 11.400 Kč a odlehčovací služba 

3.100 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2018/EO/004 

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 68.100 Kč mezi Obcí Tlumačov 

a příjemcem SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 

7. Veřejnoprávní smlouva – Naděje, pobočka Otrokovice 

  

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

vedoucí oddělení ekonomického pí Lenka Dědková. 

 

  Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 82.700 Kč pro Naději, pobočka Otrokovice. 

Dotace je účelově určena: denní stacionář 73.500 Kč, sociálně terapeutické dílny 5.400 Kč a sociální 

rehabilitace 3.800 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2018/EO/005 

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 82.700 Kč mezi Obcí Tlumačov 

a příjemcem Naděje, pobočka Otrokovice. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/22/02/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 82.700 Kč pro Naději, pobočka Otrokovice. 

Dotace je účelově určena: denní stacionář 73.500 Kč, sociálně terapeutické dílny 5.400 Kč a sociální 

rehabilitace 3.800 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2018/EO/005 

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 82.700 Kč mezi Obcí Tlumačov 

a příjemcem Naděje, pobočka Otrokovice. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 

8. Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2018/PAM/001 – Dům dětí a 

mládeže 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:  
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 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje organizaci Dům dětí a mládeže Otrokovice, odloučené 

pracoviště Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve výši 90.000 Kč na základě jejich Žádosti 

o poskytnutí příspěvku na činnost: 

 úhradu pronájmu prostor a koní, pořízení umělých pomůcek v rámci činnosti Jezdeckého 

kroužku pro děti se specifickými potřebami v Tlumačově ve výši 20.000 Kč 

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

Výtvarné soutěže (na jaro a na podzim) ve výši 5.000 Kč 

 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 

 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, materiál na 

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

 úhradu hudebního ozvučení, pronájem tělocvičny ZŠ a lektorné na Soutěži v aerobiku 

jednotlivců ve výši 8.000 Kč 

 částečnou úhradu jízdného autobusu do Brna na základní kolo soutěže „Česko se hýbe“ pro 

členy kroužku aerobiku ve výši 7.000 Kč 

- částečnou úhradu jízdného autobusu do Pardubic pro členy kroužku aerobiku na soutěž 

„Perníková kopretina v Pardubicích“ ve výši 10.000 Kč 

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

obce Tlumačov“ ve výši 15.000 Kč 

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

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 2018/PAM/001 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 90.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

organizací Dům dětí a mládeže Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z9/22/02/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje organizaci Dům dětí a mládeže Otrokovice, odloučené 

pracoviště Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve výši 90.000 Kč na základě jejich Žádosti 

o poskytnutí příspěvku na činnost: 

 úhradu pronájmu prostor a koní, pořízení umělých pomůcek v rámci činnosti Jezdeckého 

kroužku pro děti se specifickými potřebami v Tlumačově ve výši 20.000 Kč 

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

Výtvarné soutěže (na jaro a na podzim) ve výši 5.000 Kč 

 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 

 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, materiál na 

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

 úhradu hudebního ozvučení, pronájem tělocvičny ZŠ a lektorné na Soutěži v aerobiku 

jednotlivců ve výši 8.000 Kč 

 částečnou úhradu jízdného autobusu do Brna na základní kolo soutěže „Česko se hýbe“ pro 

členy kroužku aerobiku ve výši 7.000 Kč 

- částečnou úhradu jízdného autobusu do Pardubic pro členy kroužku aerobiku na soutěž 

„Perníková kopretina v Pardubicích“ ve výši 10.000 Kč 

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

obce Tlumačov“ ve výši 15.000 Kč 

 k částečnému pokrytí mzdových nákladů externích pracovníků v „Čajovně“ ve výši 15.000 Kč 
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 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 2018/PAM/001 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 90.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

organizací Dům dětí a mládeže Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 

9. Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2018/PAM/002 – S.K. 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 spolku S.K. Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve výši 

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

 pořízení sladké odměny a občerstvení za aktivní působení na Mikulášském turnaji žáků a 

přípravky ve výši 2.000 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 ve výši 54.000 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 ve výši 10.000 Kč 

 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 ve výši 10.000 Kč 

 činnost a zabezpečení fungování družstva starší 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 ve výši 30.000 Kč 

 činnost a zabezpečení fungování družstva mladší 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 ve výši 20.000 Kč 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 2018/PAM/002 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 126.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

S.K. Tlumačov z.s.. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z10/22/02/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje spolku S.K. Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve výši 

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

 pořízení sladké odměny a občerstvení za aktivní působení na Mikulášském turnaji žáků a 

přípravky ve výši 2.000 Kč 

 činnost a zabezpečení fungování družstva dorostu na dopravu k zápasům, cestovní příkazy, 

materiál na zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, rukavice, rozlišováky, 
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tréninkové a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové soustředění – tábor, energie 

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

rozhodčím ve výši 54.000 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 ve výši 10.000 Kč 

 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 ve výši 10.000 Kč 

 činnost a zabezpečení fungování družstva starší 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 ve výši 30.000 Kč 

 činnost a zabezpečení fungování družstva mladší 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 ve výši 20.000 Kč 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 2018/PAM/002 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 126.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

S.K. Tlumačov z.s.. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 

10. Mimořádná odměna starostovi obce 

  
 Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), zpracoval a předkládá místostarosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň. 

 

  Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje mimořádnou odměnu starostovi obce Tlumačov panu Petru 

Horkovi ve výši jedné stávající vyplácené měsíční odměny za splnění zvlášť mimořádných a 

významných úkolů spojených s přípravou a realizací investičních akcí – Revitalizace BD 630, 

Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v obci Tlumačov – SO 103 a 104 ul. Dolní, Rekonstrukce 

chodníků ul. Nádražní, Zateplení objektu KK č. p. 863, Oprava nádvoří za ŠJ, Rekonstrukce obřadní 

síně, Rekonstrukce SKZ č. p. 65 Tlumačov, Rekonstrukce ul. Sokolská – chodník a Víceúčelový 

sportovní areál v ul. Sportovní. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (p. Horka) 

 

 Usnesení Z11/22/02/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje mimořádnou odměnu starostovi obce Tlumačov panu Petru 

Horkovi ve výši jedné stávající vyplácené měsíční odměny za splnění zvlášť mimořádných a 

významných úkolů spojených s přípravou a realizací investičních akcí – Revitalizace BD 630, 

Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v obci Tlumačov – SO 103 a 104 ul. Dolní, Rekonstrukce 

chodníků ul. Nádražní, Zateplení objektu KK č. p. 863, Oprava nádvoří za ŠJ, Rekonstrukce obřadní 

síně, Rekonstrukce SKZ č. p. 65 Tlumačov, Rekonstrukce ul. Sokolská – chodník a Víceúčelový 

sportovní areál v ul. Sportovní. 
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11. 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, Ševeček, přípojka NN“ – spočívající 

v umístění zemního kabelového vedení NN a pilířové skříně SS100 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 – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z12/22/02/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

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

v umístění zemního kabelového vedení NN a pilířové skříně SS100 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.  

 

 

12. Prodej 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 dle geometrického plánu pro změnu hranice pozemku 

č. 1770-1638/2018 ze dne 4. 2. 2018 prodej dílů „a“ a „b“ z pozemku KN p. č.2453/3 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 32 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za podmínek 

stanovených v záměru, viz usnesení č. Z10/21/12/17 ze dne 13. 12. 2017, * nezveřejňovaný text *  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z13/22/02/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dle geometrického plánu pro změnu hranice pozemku 

č. 1770-1638/2018 ze dne 4. 2. 2018 prodej dílů „a“ a „b“ z pozemku KN p. č.2453/3 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 32 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za podmínek 

stanovených v záměru, viz usnesení č. Z10/21/12/17 ze dne 13. 12. 2017, * nezveřejňovaný text *  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 

 

 

13. Prodej 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:  
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 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje prodej pozemku KN p. č. st. 854 – zastavěná plocha a 

nádvoří o celkové výměře 20 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za podmínek stanovených v záměru 

viz usnesení č. Z11/21/12/17 ze dne 13. 12. 2017 * nezveřejňovaný text *  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z14/22/02/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje prodej pozemku KN p. č. st. 854 – zastavěná plocha a 

nádvoří o celkové výměře 20 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za podmínek stanovených v záměru 

viz usnesení č. Z11/21/12/17 ze dne 13. 12. 2017 * nezveřejňovaný text *  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 

 

 

14. Záměr odprodeje pozemku p. č. 2068/4 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 p. č. 2068/4 – 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 – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z15/22/02/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr odprodeje pozemku p. č. 2068/4 – 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.). 

 

 

15. Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství 
  
 Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), předkládá starosta obce Petr Horka, zpracoval 

tajemník OÚ Ing. Jan Rýdel. 

 

 Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov projednalo a bere na vědomí informaci České asociace odpadového 

hospodářství o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství.  

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (Ing. Jonášek) 

 

 Usnesení Z16/22/02/18 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov projednalo a bere na vědomí informaci České asociace odpadového 

hospodářství o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství.  
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16. PČR, obvodní oddělení Otrokovice – souhrnná zpráva o činnosti za rok 2017 v obci 

Tlumačov 

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

npor. Bc. Karel Sedláček DiS, vedoucí obvodního oddělení PČR Otrokovice. 

 

  Zpráva byla vzata na vědomí.  

 

 

17. Zpráva o činnosti finančního výboru obce Tlumačov za rok 2017 

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

předsedkyně FV pí Růžena Vaňharová. 

 

  Zpráva byla vzata na vědomí. 

 

 

18. Zpráva o činnosti kontrolního výboru obce Tlumačov za rok 2017 

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

předseda KV Ing. Antonín Jonášek. 

 

 Zpráva byla vzata na vědomí. 

 

 

19. Doporučení KV Zastupitelstvu obce Tlumačov 

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

předseda KV Ing. Antonín Jonášek. 

 

 Informace byla vzata na vědomí. 

 

Různé, diskuse, závěr 

Starosta obce informoval o nepřijetí žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy objektu č. p. 65 Tlumačov“ 

z IROP výzvy 57 - „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ z toho důvodu, že 

tento projekt byl špatně zařazen ve schváleném Strategickém rámci Místního akčního plánu (MAP) ORP 

Otrokovice. 

 

Jednání skončilo v 18:40 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

Datum: 1. 3. 2018 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

 

 

MUDr. František Kel Ing. Rostislav Talaš 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 28. 2. 2018 
 

 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 28. 2. 2018 přijalo tato usnesení: 

 

 

 

  Usnesení  Z1/22/02/18 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 28. 2. 2018.  

 

 Usnesení Z2/22/02/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 28. 2. 2018 pp. MUDr. Františka Kela a Ing. Rostislava Talaše. 

 

 Usnesení Z3/22/02/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 13. 12. 2017 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/22/02/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 13. 12. 

2017 do 28. 2. 2018. 

 

 Usnesení Z5/22/02/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018 rozpočtu obce pro rok 2018 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 2,446.400,00 Kč a zvýšení výdajů o 2,446.400,00 Kč s tím, 

že celkové příjmy obce pro rok 2018 po opatření č. 1/2018 činí 54,446.400,00 Kč a výdaje po opatření 

č. 1/2018 činí 54,446.400,00 Kč. 

 

 Usnesení Z6/22/02/18 
 Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci ve výši 300.000 Kč pro Pečovatelskou službu Kroměříž z. ú.. 

Dotace je účelově určena: financování provozních nákladů v roce 2018. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2018/EO/003 

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

a příjemcem Pečovatelská služba Kroměříž z. ú. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení Z7/22/02/18 
 Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci ve výši 68.100,- Kč pro SENIOR Otrokovice, p. o.. Dotace je 

účelově určena: denní stacionář 53.600 Kč, domov pro seniory 11.400 Kč a odlehčovací služba 

3.100 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2018/EO/004 

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 68.100 Kč mezi Obcí Tlumačov 

a příjemcem SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení Z8/22/02/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 82.700 Kč pro Naději, pobočka Otrokovice. 

Dotace je účelově určena: denní stacionář 73.500 Kč, sociálně terapeutické dílny 5.400 Kč a sociální 

rehabilitace 3.800 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2018/EO/005 

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 82.700 Kč mezi Obcí Tlumačov 

a příjemcem Naděje, pobočka Otrokovice. 
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 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení Z9/22/02/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje organizaci Dům dětí a mládeže Otrokovice, odloučené 

pracoviště Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve výši 90.000 Kč na základě jejich Žádosti 

o poskytnutí příspěvku na činnost: 

 úhradu pronájmu prostor a koní, pořízení umělých pomůcek v rámci činnosti Jezdeckého 

kroužku pro děti se specifickými potřebami v Tlumačově ve výši 20.000 Kč 

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

Výtvarné soutěže (na jaro a na podzim) ve výši 5.000 Kč 

 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 

 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, materiál na 

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

 úhradu hudebního ozvučení, pronájem tělocvičny ZŠ a lektorné na Soutěži v aerobiku 

jednotlivců ve výši 8.000 Kč 

 částečnou úhradu jízdného autobusu do Brna na základní kolo soutěže „Česko se hýbe“ pro 

členy kroužku aerobiku ve výši 7.000 Kč 

- částečnou úhradu jízdného autobusu do Pardubic pro členy kroužku aerobiku na soutěž 

„Perníková kopretina v Pardubicích“ ve výši 10.000 Kč 

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

obce Tlumačov“ ve výši 15.000 Kč 

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

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 2018/PAM/001 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 90.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

organizací Dům dětí a mládeže Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení Z10/22/02/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje spolku S.K. Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve výši 

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

 pořízení sladké odměny a občerstvení za aktivní působení na Mikulášském turnaji žáků a 

přípravky ve výši 2.000 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 ve výši 54.000 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 ve výši 10.000 Kč 

 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 ve výši 10.000 Kč 

 činnost a zabezpečení fungování družstva starší 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 ve výši 30.000 Kč 

 činnost a zabezpečení fungování družstva mladší přípravka na dopravu k zápasům, cestovní 

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



 

 

 

 

Zápis č. 22 ze zasedání ZO 28. 2. 2018 Strana 13  

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

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

cestovní výdaje rozhodčím ve výši 20.000 Kč 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 2018/PAM/002 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 126.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

S.K. Tlumačov z.s.. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení Z11/22/02/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje mimořádnou odměnu starostovi obce Tlumačov panu Petru 

Horkovi ve výši jedné stávající vyplácené měsíční odměny za splnění zvlášť mimořádných a 

významných úkolů spojených s přípravou a realizací investičních akcí – Revitalizace BD 630, 

Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v obci Tlumačov – SO 103 a 104 ul. Dolní, Rekonstrukce 

chodníků ul. Nádražní, Zateplení objektu KK č. p. 863, Oprava nádvoří za ŠJ, Rekonstrukce obřadní 

síně, Rekonstrukce SKZ č. p. 65 Tlumačov, Rekonstrukce ul. Sokolská – chodník a Víceúčelový 

sportovní areál v ul. Sportovní. 

 

 Usnesení Z12/22/02/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

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

v umístění zemního kabelového vedení NN a pilířové skříně SS100 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 Z13/22/02/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dle geometrického plánu pro změnu hranice pozemku 

č. 1770-1638/2018 ze dne 4. 2. 2018 prodej dílů „a“ a „b“ z pozemku KN p. č.2453/3 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 32 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za podmínek 

stanovených v záměru, viz usnesení č. Z10/21/12/17 ze dne 13. 12. 2017, * nezveřejňovaný text *  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 

 

 Usnesení Z14/22/02/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje prodej pozemku KN p. č. st. 854 – zastavěná plocha a 

nádvoří o celkové výměře 20 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za podmínek stanovených v záměru 

viz usnesení č. Z11/21/12/17 ze dne 13. 12. 2017 * nezveřejňovaný text *  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 

 

 Usnesení Z15/22/02/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr odprodeje pozemku p. č. 2068/4 – 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.). 

 

 Usnesení Z16/22/02/18 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov projednalo a bere na vědomí informaci České asociace odpadového 

hospodářství o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství.  

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

MUDr. František Kel Ing. Rostislav Talaš 


