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Z á p i s   č. 23 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 25. 4. 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 28. 2. 2018 do 

25. 4. 2018 

4) Rozpočtové opatření č. 2/2018 

5) E.ON Distribuce a.s. – smlouva o zřízení BVB na pozemku p. č. 2597/1 

v k. ú. Tlumačov na Moravě 

6) E.ON Distribuce a.s. – smlouva o zřízení BVB na pozemku p. č. 2462/1 

v k. ú. Tlumačov na Moravě 

7) Prodej pozemku p. č. 2068/4 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

8) Odkoupení části pozemku p. č. 2671 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

9) Záměr prodeje části pozemku p. č. 2612 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

10) Záměr prodeje pozemku p. č. 88/1 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

11) Záměr prodeje podílu 1/6 z pozemku p. č. 2966 v k. ú. Tlumačov na 

Moravě 

12) PMO, s. p. Brno – Morava, Tlumačov – ochranná hráz – smlouva 

o spolupráci 

 

 

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  Z1/23/04/18 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 25. 4. 2018.  

 

 

1. Schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 
 

  Jednání zahájil v 17:00 hodin a dále řídil starosta obce Petr Horka. 

  Zapisovatelkou byla pověřena pí Dana Kouřilová. 

 Ověřovateli zápisu byli určeni pp. Ing. Antonín Jonášek a Alois Petřík. 

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 25. 4. 2018 pp. Ing. Antonína Jonáška a Aloise Petříka. 
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  Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (pp. Ing. Jonášek, Petřík) 

 

  Usnesení Z2/23/04/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 25. 4. 2018 pp. Ing. Antonína Jonáška a Aloise Petříka. 

 

 

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

 Podle sdělení ověřovatelů zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce MUDr. Františka Kela a 

Ing. Rostislava Talaše 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 28. 2. 2018 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/23/04/18 

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

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 28. 2. 2018 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 28. 2. 2018 do 25. 4. 2018 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 28. 2. 2018 do 

25. 4. 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 28. 2. 

2018 do 25. 4. 2018. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z4/23/04/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 28. 2. 

2018 do 25. 4. 2018. 

 

 

4. Rozpočtové opatření č. 2/2018 

 
 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. 2/2018 rozpočtu obce pro rok 2018 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 36.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 36.000,00 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2018 po opaření č. 2/2018 činí 54,482.400,00 Kč a výdaje po opatření 

č. 2/2018 činí 54,482.400,00 Kč. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/23/04/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 rozpočtu obce pro rok 2018 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 36.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 36.000,00 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2018 po opaření č. 2/2018 činí 54,482.400,00 Kč a výdaje po opatření 

č. 2/2018 činí 54,482.400,00 Kč. 

 

 

5. E.ON Distribuce a.s. – smlouva o zřízení BVB na pozemku p. č. 2597/1 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, Hoďová, 

přípojka NN“ spočívající v umístění podzemního kabelového vedení NN na pozemku p. č. 2597/1 

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 k podpisu smlouvy o BVB.  

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z6/23/04/18 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

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

přípojka NN“ spočívající v umístění podzemního kabelového vedení NN na pozemku p. č. 2597/1 

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 k podpisu smlouvy o BVB.  

 

 

6. E.ON Distribuce a.s. – smlouva o zřízení BVB na pozemku p. č. 2462/1 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, Válek, úprava 

vedení NN“ spočívající v umístění betonového sloupu, skříni na sloupě a nadzemního kabelového 
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vedení NN na pozemku p. č. 2462/1 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 k podpisu smlouvy o BVB.  

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z7/23/04/18 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, Válek, úprava 

vedení NN“ spočívající v umístění betonového sloupu, skříni na sloupě a nadzemního kabelového 

vedení NN na pozemku p. č. 2462/1 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 k podpisu smlouvy o BVB.  

 

 

7. Prodej 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 prodej pozemku p. č. 2068/4 – ostatní plocha, jiná plocha 

o celkové výměře 24 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za podmínek stanovených v záměru viz 

usnesení č. Z15/22/02/18 ze dne 28. 2. 2018 ***nezveřejňovaný text *** 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/23/04/18 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje prodej pozemku p. č. 2068/4 – ostatní plocha, jiná plocha 

o celkové výměře 24 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za podmínek stanovených v záměru viz 

usnesení č. Z15/22/02/18 ze dne 28. 2. 2018 ***nezveřejňovaný text ***   

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy 

 

 

8. Odkoupení části pozemku p. č. 2671 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 odkoupení pozemku p. č. 2671/2 – ostatní plocha, jiná 

plocha o výměře 99 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě od spoluvlastníků pozemku společnosti Navláčil 

stavební firma, s.r.o. a Výztuž CZ, s.r.o., obě se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, společnosti 

FIMEXTRANS s.r.o., se sídlem tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice, pana Milana Matulíka, 

***nezveřejňovaný text *** a pana Romana Vrance, ***nezveřejňovaný text *** za celkovou kupní 

cenu ve výši 29.700 Kč s tím, že náklady spojené s prodejem pozemku, tj. správní poplatek za 

podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a poplatek za oddělovací geometrický plán uhradí 

obec Tlumačov. 

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

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z9/23/04/18 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odkoupení pozemku p. č. 2671/2 – ostatní plocha, jiná 

plocha o výměře 99 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě od spoluvlastníků pozemku společnosti Navláčil 

stavební firma, s.r.o. a Výztuž CZ, s.r.o., obě se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, společnosti 

FIMEXTRANS s.r.o., se sídlem tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice, pana Milana Matulíka, 

***nezveřejňovaný text *** a pana Romana Vrance, ***nezveřejňovaný text *** za celkovou kupní 

cenu ve výši 29.700 Kč s tím, že náklady spojené s prodejem pozemku, tj. správní poplatek za 

podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a poplatek za oddělovací geometrický plán uhradí 

obec Tlumačov. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy. 

 

 

9. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2612 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. 

 

V průběhu projednávání tohoto bodu se v 17:45 hodin dostavila členka ZO pí Alena Hozová. 

 

  Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr odprodeje pozemku p. č. 2612 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 45 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 nabytí 

nemovitosti, atd.). 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z10/23/04/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr odprodeje pozemku p. č. 2612 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 45 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 nabytí 

nemovitosti, atd.). 

 

 

10. Záměr prodeje pozemku p. č. 88/1 v k. ú. Tlumačov na Molravě 

  
 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. 88/1 – orná půda o výměře 

98 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 200 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s prodejem 

pozemku hradí kupující (návrh na vklad do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitosti, atd.). 

 

 Hlasování: pro – 11 (pp. Konečná, Mgr. Kouřil, RNDr. Ing. Drbal, Mgr. Huráň, Horka, Ing. Jonášek,  

       Ing. Talaš, Petřík, Vejmělková, MUDr. Kel, Mgr. Odložilíková) 

   proti – 0 

   zdržel se – 3 (pp. Hozová, Vaňharová, Mgr. Kel) 
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 Usnesení Z11/23/04/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr odprodeje pozemku KN p. č. 88/1 – orná půda o výměře 

98 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 200 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s prodejem 

pozemku hradí kupující (návrh na vklad do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitosti, atd.). 

 

 

11. Záměr prodeje podílu 1/6 z pozemku p. č. 2966 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 prodeje podílu 1/6 z pozemku p.č. 2966 – ovocný sad 

o výměře 1.956 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za níže uvedených podmínek: 

• minimální kupní cena 20 Kč/m2   

• budoucí kupující před podpisem kupní smlouvy zajistí na své vlastní náklady písemná vzdání se 

předkupních práv ostatních spoluvlastníků s jejich úředně ověřenými podpisy 

• účel budoucího využití – ovocný sad  

• náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (návrh na vklad do katastru nemovitostí, daň 

z nabytí nemovitosti, atd.)  

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z12/23/04/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr prodeje podílu 1/6 z pozemku p.č. 2966 – ovocný sad 

o výměře 1.956 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za níže uvedených podmínek: 

• minimální kupní cena 20 Kč/m2   

• budoucí kupující před podpisem kupní smlouvy zajistí na své vlastní náklady písemná vzdání se 

předkupních práv ostatních spoluvlastníků s jejich úředně ověřenými podpisy 

• účel budoucího využití – ovocný sad  

• náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (návrh na vklad do katastru nemovitostí, daň 

z nabytí nemovitosti, atd.)  

 

 

12. PMO, s. p. Brno – Morava, Tlumačov – ochranná hráz – smlouva o spolupráci 
  
 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 za účelem vzájemné spolupráce a koordinace dalšího 

postupu při přípravě a realizaci akce „Morava, Tlumačov – ochranná hráz“ Smlouvu o spolupráci se 

státním podnikem Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno - Veveří. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o spolupráci.  

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 
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 Usnesení Z13/23/04/18 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje za účelem vzájemné spolupráce a koordinace dalšího 

postupu při přípravě a realizaci akce „Morava, Tlumačov – ochranná hráz“ Smlouvu o spolupráci se 

státním podnikem Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno - Veveří. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o spolupráci.  

 

 

Různé, diskuse, závěr 

 

 

Jednání skončilo v 18:55 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

Datum: 26. 4. 2018 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Antonín Jonášek Alois Petřík 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 25. 4. 2018 
 

 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 25. 4. 2018 přijalo tato usnesení: 

 

 

 

  Usnesení  Z1/23/04/18 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 25. 4. 2018.  

 

  Usnesení Z2/23/04/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 25. 4. 2018 pp. Ing. Antonína Jonáška a Aloise Petříka. 

 

 Usnesení Z3/23/04/18 

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

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 28. 2. 2018 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/23/04/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 28. 2. 

2018 do 25. 4. 2018. 

 

 Usnesení Z5/23/04/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 rozpočtu obce pro rok 2018 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 36.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 36.000,00 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2018 po opaření č. 2/2018 činí 54,482.400,00 Kč a výdaje po opatření 

č. 2/2018 činí 54,482.400,00 Kč. 

 

 Usnesení Z6/23/04/18 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

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

přípojka NN“ spočívající v umístění podzemního kabelového vedení NN na pozemku p. č. 2597/1 

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 k podpisu smlouvy o BVB.  

 

 Usnesení Z7/23/04/18 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, Válek, úprava 

vedení NN“ spočívající v umístění betonového sloupu, skříni na sloupě a nadzemního kabelového 

vedení NN na pozemku p. č. 2462/1 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 k podpisu smlouvy o BVB.  

 

 Usnesení Z8/23/04/18 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje prodej pozemku p. č. 2068/4 – ostatní plocha, jiná plocha 

o celkové výměře 24 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za podmínek stanovených v záměru viz 

usnesení č. Z15/22/02/18 ze dne 28. 2. 2018 ***nezveřejňovaný text ***  

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy 
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 Usnesení Z9/23/04/18 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odkoupení pozemku p. č. 2671/2 – ostatní plocha, jiná 

plocha o výměře 99 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě od spoluvlastníků pozemku společnosti Navláčil 

stavební firma, s.r.o. a Výztuž CZ, s.r.o., obě se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, společnosti 

FIMEXTRANS s.r.o., se sídlem tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice, pana Milana Matulíka, 

***nezveřejňovaný text *** a pana Romana Vrance, ***nezveřejňovaný text *** za celkovou kupní 

cenu ve výši 29.700 Kč s tím, že náklady spojené s prodejem pozemku, tj. správní poplatek za 

podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a poplatek za oddělovací geometrický plán uhradí 

obec Tlumačov. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy. 

 

 Usnesení Z10/23/04/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr odprodeje pozemku p. č. 2612 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 45 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 nabytí 

nemovitosti, atd.). 

 

 Usnesení Z11/23/04/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr odprodeje pozemku KN p. č. 88/1 – orná půda o výměře 

98 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 200 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s prodejem 

pozemku hradí kupující (návrh na vklad do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitosti, atd.). 

 

 Usnesení Z12/23/04/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr prodeje podílu 1/6 z pozemku p.č. 2966 – ovocný sad 

o výměře 1.956 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za níže uvedených podmínek: 

• minimální kupní cena 20 Kč/m2   

• budoucí kupující před podpisem kupní smlouvy zajistí na své vlastní náklady písemná vzdání se 

předkupních práv ostatních spoluvlastníků s jejich úředně ověřenými podpisy 

• účel budoucího využití – ovocný sad  

• náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (návrh na vklad do katastru nemovitostí, daň 

z nabytí nemovitosti, atd.)  

 

 Usnesení Z13/23/04/18 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje za účelem vzájemné spolupráce a koordinace dalšího 

postupu při přípravě a realizaci akce „Morava, Tlumačov – ochranná hráz“ Smlouvu o spolupráci se 

státním podnikem Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno - Veveří. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o spolupráci.  

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

Ing. Antonín Jonášek Alois Petřík 


