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Z á p i s   č. 24 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 27. 6. 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 25. 4. 2018 do 

27. 6. 2018 

4) Účetní závěrka obce za rok 2017 

5) Závěrečný účet obce za rok 2017 

6) Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2018/PAM/001 – DDM Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště 

Tlumačov 

7) Prodej části pozemku p. č. 2612 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

8) Prodej pozemku p. č. 88/1 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

9) Prodej podílu 1/6 z pozemku p. č. 2966 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

10) Darovací smlouva na převod pozemků v k. ú. Tlumačov na Moravě pod 

objekty realizovanými v rámci stavby R55 

11) Odkoupení částí pozemků p. č. st. 56/1 a 53/1 v k. ú. Tlumačov na 

Moravě 

12) Modernizace sběrného dvora Tlumačov – podání žádosti o dotaci 

z OPŽP 

13) Návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování změny č. 1 ÚP Tlumačov 

14) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2018 – 2022 

15) Termíny řádných zasedání orgánů obce do konce volebního období 

16) Nabídka k odkoupení pozemku p. č. 2443/9 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

 

 

Různé, diskuse, závěr 
 

Ověření usnášeníschopnosti: 

V době zahájení zasedání zastupitelstva obce v 17:00 hodin je na dnešním zasedání přítomno 11 členů ZO, 

což je nadpoloviční účast členů zastupitelstva obce. 

Starosta obce konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné. 

 

Hlasování o programu:  pro – 11 

     proti – 0 

     zdržel se – 0 

 

Usnesení  Z1/24/06/18 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 27. 6. 2018.  

 

 

1. Schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 
 

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



 

 

 

 

Zápis č. 24 ze zasedání ZO 27. 6. 2018 Strana 2  

  Zapisovatelkou byla pověřena pí Dana Kouřilová. 

 Ověřovateli zápisu byli určeni Mgr. Lenka Odložilíková a Mgr. Aleš Kouřil 

 

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 27. 6. 2018 Mgr. Lenku Odložilíkovou a Mgr. Aleše Kouřila. 

 

  Hlasování: pro – 9 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (Mgr. Odložilíková, Mgr. Kouřil) 

 

  Usnesení Z2/24/06/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 27. 6. 2018 Mgr. Lenku Odložilíkovou a Mgr. Aleše Kouřila. 

 

 

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

 Podle sdělení ověřovatelů zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce Ing. Antonína Jonáška a Aloise 

Petříka 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 25. 4. 2018 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/24/06/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. 4. 2018 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 25. 4. 2018 do 27. 6. 2018 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 25. 4. 2018 do 

27. 6. 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 25. 4. 

2018 do 27. 6. 2018. 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z4/24/06/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 25. 4. 

2018 do 27. 6. 2018. 
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4. Účetní závěrka obce za rok 2017 

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

vedoucí oddělení ekonomického pí Lenka Dědková. 

 

V průběhu projednávání tohoto bodu se v 17:15 hodin dostavila pí Marie Vejmělková. 

 

 Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Účetní závěrku obce Tlumačov včetně výsledku hospodaření 

obce za účetní období 2017 sestavenou k 31. 12. 2017. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/24/06/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Účetní závěrku obce Tlumačov včetně výsledku hospodaření 

obce za účetní období 2017 sestavenou k 31. 12. 2017. 

 

 

5. Závěrečný účet obce za rok 2017 

 

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

vedoucí oddělení ekonomického pí Lenka Dědková. 

 

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce Tlumačov za rok 2017 a v souladu s ustanovením 

§ 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje celoroční hospodaření obce 

Tlumačov včetně Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017, a to bez výhrad. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z6/24/06/18 
 Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce Tlumačov za rok 2017 a v souladu s ustanovením 

§ 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje celoroční hospodaření obce 

Tlumačov včetně Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017, a to bez výhrad. 

 

 

6. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2018/PAM/001 – 

DDM Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov 

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

pí Danuše Dosoudilová, ekonomické oddělení. 

 

  Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2018/PAM/001 ze dne 5. 3. 

2018 o poskytnutí veřejné finanční podpory - Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, odloučené 

pracoviště Tlumačov.  

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2018/PAM/001 

o poskytnutí veřejné finanční podpory mezi Obcí Tlumačov a Domem dětí a mládeže Sluníčko 

Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov. 
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 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0  

 

 Usnesení Z7/24/06/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2018/PAM/001 ze dne 5. 3. 

2018 o poskytnutí veřejné finanční podpory - Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, odloučené 

pracoviště Tlumačov.  

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2018/PAM/001 

o poskytnutí veřejné finanční podpory mezi Obcí Tlumačov a Domem dětí a mládeže Sluníčko 

Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov. 

 

 

7. Prodej 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. 

 

  Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje prodej části pozemku p. č. 2612 – ostatní plocha o výměře 

cca 45 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za podmínek stanovených v záměru viz usnesení 

č. Z10/23/04/18 ze dne 25. 4. 2018 * nezveřejňovaný text * 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/24/06/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje prodej části pozemku p. č. 2612 – ostatní plocha o výměře 

cca 45 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za podmínek stanovených v záměru viz usnesení 

č. Z10/23/04/18 ze dne 25. 4. 2018 * nezveřejňovaný text * 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 

 

 

8. Prodej pozemku p. č. 88/1 v . 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. 88/1 – orná půda o celkové výměře 

98 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. Z11/23/04/18 

ze dne 25. 4. 2018 * nezveřejňovaný text * 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z9/24/06/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje prodej pozemku p. č. 88/1 – orná půda o celkové výměře 

98 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. Z11/23/04/18 

ze dne 25. 4. 2018 * nezveřejňovaný text * 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 
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9. Prodej 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 prodej podílu 1/6 z pozemku p. č. 2966 – ovocný sad 

o výměře 1.956 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za podmínek stanovených v záměru viz usnesení 

č. Z12/23/04/18 ze dne 25. 4. 2018 * nezveřejňovaný text * 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z10/24/06/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje prodej podílu 1/6 z pozemku p. č. 2966 – ovocný sad 

o výměře 1.956 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za podmínek stanovených v záměru viz usnesení 

č. Z12/23/04/18 ze dne 25. 4. 2018 * nezveřejňovaný text * 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 

 

 

10. Darovací smlouva na převod pozemků v k. ú. Tlumačov na Moravě pod objekty 

realizovanými v rámci stavby R55 

  
 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 darovací smlouvu na převod pozemků pod objekty, které 

byly realizovány v rámci stavby rychlostní komunikace „R55, stavba 5503 Skalka - Hulín“ v k. ú. 

Tlumačov na Moravě, od ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 

140 00 Praha 4. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy  

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z11/24/06/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje darovací smlouvu na převod pozemků pod objekty, které 

byly realizovány v rámci stavby rychlostní komunikace „R55, stavba 5503 Skalka - Hulín“ v k. ú. 

Tlumačov na Moravě, od ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 

140 00 Praha 4. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy  

 

 

11. Odkoupení částí pozemků p. č. st. 56/1 a 53/1 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:  
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  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odkoupení částí pozemků p. č. st. 56/1 o výměře cca 8,5 m2 a 

p. č. st. 53/1 o výměře cca 1,5 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě * nezveřejňovaný text * 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).  

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z12/24/06/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odkoupení částí pozemků p. č. st. 56/1 o výměře cca 8,5 m2 a 

p. č. st. 53/1 o výměře cca 1,5 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě * nezveřejňovaný text * 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).  

 

 

12. Modernizace sběrného dvora Tlumačov – podání žádosti o dotaci z OPŽP 

  
 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 o připravované výzvě Operačního 

programu životního prostředí na roky 2014-2020, prioritní osa 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a 

energetického využití odpadů. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti 

o dotaci na modernizaci sběrného dvora Tlumačov z připravované výzvy Operačního programu 

životního prostředí na roky 2014-2020, prioritní osa 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického 

využití odpadů. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z13/24/06/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí informaci o připravované výzvě Operačního 

programu životního prostředí na roky 2014-2020, prioritní osa 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a 

energetického využití odpadů. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti 

o dotaci na modernizaci sběrného dvora Tlumačov z připravované výzvy Operačního programu 

životního prostředí na roky 2014-2020, prioritní osa 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického 

využití odpadů. 

 

 

13. Návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování změny č. 1 ÚP Tlumačov 

  
 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 v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů projednalo návrh rozhodnutí 

o dalším postupu pořizování změny č. 1 Územního plánu Tlumačov a schvaluje termín vydání změny do 

06/2019. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 



 

 

 

 

Zápis č. 24 ze zasedání ZO 27. 6. 2018 Strana 7  

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z14/24/06/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů projednalo návrh rozhodnutí 

o dalším postupu pořizování změny č. 1 Územního plánu Tlumačov a schvaluje termín vydání změny do 

06/2019. 

 

 

14. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2018 - 2022 

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

tajemník OÚ Ing. Jan Rýdel. 

 

V průběhu projednávání tohoto bodu se v 17:58 hodin dostavila pí Alena Hozová. 

 

  Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov v souladu se zněním § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) v platném znění, stanovuje počet členů Zastupitelstva obce Tlumačov pro příští volební období 

2018–2022 na 15. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z15/24/06/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov v souladu se zněním § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) v platném znění, stanovuje počet členů Zastupitelstva obce Tlumačov pro příští volební období 

2018–2022 na 15. 

 

 

15. Termíny řádných zasedání orgánů obce do konce volebního období 
  
 Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), předkládá starosta obce Petr Horka. 

 

  Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce do konce volebního 

období v roce 2018. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z16/24/06/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce do konce volebního 

období v roce 2018. 

 

 

16. Nabídka k odkoupení pozemku p. č. 2443/9 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 bere na vědomí nabídku * nezveřejňovaný text * na odkoupení 

pozemku p. č. 2443/9 v k.ú. Tlumačov na Moravě.  
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 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje nevyužít předkupního práva k odkoupení pozemku p. č. 

2443/9 v k.ú. Tlumačov na Moravě * nezveřejňovaný text * 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z17/24/06/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí nabídku * nezveřejňovaný text * na odkoupení 

pozemku p. č. 2443/9 v k.ú. Tlumačov na Moravě.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje nevyužít předkupního práva k odkoupení pozemku p. č. 

2443/9 v k.ú. Tlumačov na Moravě * nezveřejňovaný text * 

 

 

Různé 
 Zápis č. 7 z Kontrolního výboru ZO Tlumačov ze dne 13. 6. 2018 – viz příloha (obdrželi členové ZO). 

 Starosta obce informoval o přípravě akce spojené s oslavami 100. výročí vzniku samostatného 

Československa. 

 Místostarosta v této souvislosti vyzval členy ZO k podání návrhů občanů vhodných pro udělení 

některého z obecních ocenění. 

 

 

Jednání skončilo v 18:30 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

Datum: 28. 6. 2018 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Lenka Odložilíková Mgr. Aleš Kouřil 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 27. 6. 2018 
 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 27. 6. 2018 přijalo tato usnesení: 

 

  Usnesení  Z1/24/06/18 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 27. 6. 2018.  

 

  Usnesení Z2/24/06/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 27. 6. 2018 Mgr. Lenku Odložilíkovou a Mgr. Aleše Kouřila. 

 

 Usnesení Z3/24/06/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. 4. 2018 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/24/06/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 25. 4. 

2018 do 27. 6. 2018. 

 

 Usnesení Z5/24/06/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Účetní závěrku obce Tlumačov včetně výsledku hospodaření 

obce za účetní období 2017 sestavenou k 31. 12. 2017. 

 

 Usnesení Z6/24/06/18 
 Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce Tlumačov za rok 2017 a v souladu s ustanovením 

§ 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje celoroční hospodaření obce 

Tlumačov včetně Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017, a to bez výhrad. 

 

 Usnesení Z7/24/06/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2018/PAM/001 ze dne 5. 3. 

2018 o poskytnutí veřejné finanční podpory - Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, odloučené 

pracoviště Tlumačov.  

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2018/PAM/001 

o poskytnutí veřejné finanční podpory mezi Obcí Tlumačov a Domem dětí a mládeže Sluníčko 

Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov. 

 

 Usnesení Z8/24/06/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje prodej části pozemku p. č. 2612 – ostatní plocha o výměře 

cca 45 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za podmínek stanovených v záměru viz usnesení 

č. Z10/23/04/18 ze dne 25. 4. 2018 * nezveřejňovaný text * 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy 

 

 Usnesení Z9/24/06/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje prodej pozemku p. č. 88/1 – orná půda o celkové výměře 

98 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. Z11/23/04/18 

ze dne 25. 4. 2018 * nezveřejňovaný text * 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy 

 

 Usnesení Z10/24/06/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje prodej podílu 1/6 z pozemku p. č. 2966 – ovocný sad 

o výměře 1.956 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za podmínek stanovených v záměru viz usnesení 

č. Z12/23/04/18 ze dne 25. 4. 2018 * nezveřejňovaný text *   

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 
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 Usnesení Z11/24/06/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje darovací smlouvu na převod pozemků pod objekty, které 

byly realizovány v rámci stavby rychlostní komunikace „R55, stavba 5503 Skalka - Hulín“ v k. ú. 

Tlumačov na Moravě, od ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 

140 00 Praha 4. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy.  

 

 Usnesení Z12/24/06/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odkoupení částí pozemků p. č. st. 56/1 o výměře cca 8,5 m2 a 

p. č. st. 53/1 o výměře cca 1,5 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě * nezveřejňovaný text *  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).  

 

 Usnesení Z13/24/06/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí informaci o připravované výzvě Operačního 

programu životního prostředí na roky 2014 - 2020, prioritní osa 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a 

energetického využití odpadů. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti 

o dotaci na modernizaci sběrného dvora Tlumačov z připravované výzvy Operačního programu 

životního prostředí na roky 2014-2020, prioritní osa 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického 

využití odpadů. 

 

 Usnesení Z14/24/06/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů projednalo návrh rozhodnutí 

o dalším postupu pořizování změny č. 1 Územního plánu Tlumačov a schvaluje termín vydání změny do 

06/2019. 

 

 Usnesení Z15/24/06/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov v souladu se zněním § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) v platném znění, stanovuje počet členů Zastupitelstva obce Tlumačov pro příští volební období 

2018 – 2022 na 15. 

 

 Usnesení Z16/24/06/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce do konce volebního 

období v roce 2018. 

 

 Usnesení Z17/24/06/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí nabídku * nezveřejňovaný text * na odkoupení 

pozemku p. č. 2443/9 v k.ú. Tlumačov na Moravě.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje nevyužít předkupního práva k odkoupení pozemku p. č. 

2443/9 v k.ú. Tlumačov na Moravě * nezveřejňovaný text * 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce:  

Mgr. Lenka Odložilíková Mgr. Aleš Kouřil 


