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Z á p i s   č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 5. 9. 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 27. 6. 2018 do 

5. 9. 2018 

4) Rozpočtové opatření č. 3/2018 

5) Veřejnoprávní smlouva – Římskokatolická farnost Tlumačov 

6) GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem – smlouva o zřízení VB na pozemcích 

p. č. 779/9 a 779/31 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

7) Smlouva o zřízení služebnosti na pozemku p. č. 2611 v k. ú. Tlumačov 

na Moravě 

8) Nabídka prodeje nemovité věci – podíl 1/126 z p. č. 1710, 1857/1, 

1857/6 a 1857/7 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

9) KÚZK – záměr majetkoprávního vypořádání – bezúplatného převodu 

pozemků v rámci silnic III. tříd v obci Tlumačov a k. ú. Tlumačov na 

Moravě 

10) Návrh na udělení Ceny obce Tlumačov – p. Josef Oharek 

11) Návrh na udělení Ceny obce Tlumačov – skupina Návraty 

12) Návrh na udělení čestného občanství – p. Zdeněk Ředina 

13) Návrh na udělení čestného občanství – p. Josef Klose 

14) Celostátní veřejná sbírka na zadluženou obec Prameny 

15) Podání žádosti o dotaci pro JSDH obce Tlumačov z prostředků Zlínského 

kraje 

 

 

Různé, diskuse, závěr 
 

Ověření usnášeníschopnosti: 

V době zahájení zasedání zastupitelstva obce v 17:00 hodin je na dnešním zasedání přítomno 15 členů ZO, 

což je stoprocentní účast členů zastupitelstva obce. 

Starosta obce konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné. 

 

Hlasování o programu:  pro – 15 

     proti – 0 

     zdržel se – 0 

 

Usnesení  Z1/25/09/18 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 5. 9. 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. 



 

 

 

 

Zápis č. 25 ze zasedání ZO 5. 9. 2018 Strana 2  

 Ověřovatelkami zápisu byly určeny pí Blanka Konečná a pí Růžena Vaňharová. 

 

 

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatelky zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 5. 9. 2018 pí Blanku Konečnou a pí Růženu Vaňharovou. 

 

  Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (pí Konečná, pí Vaňharová) 

 

  Usnesení Z2/25/09/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatelky zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 5. 9. 2018 pí Blanku Konečnou a pí Růženu Vaňharovou. 

 

 

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

 Podle sdělení ověřovatelů zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce Mgr. Lenky Odložilíkové 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 27. 6. 2018 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/25/09/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. 6. 2018 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 27. 6. 2018 do 5. 9. 2018 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 27. 6. 2018 do 

5. 9. 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 27. 6. 

2018 do 5. 9. 2018. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z4/25/09/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 27. 6. 

2018 do 5. 9. 2018. 
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4. Rozpočtové opatření č. 3/2018 

 
 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. 3/2018 rozpočtu obce pro rok 2018 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 3,303.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 3,303.000,00 Kč s tím, 

že celkové příjmy obce pro rok 2018 po opaření č. 3/2018 činí 57,785.400,00 Kč a výdaje po opatření 

č. 3/2018 činí 57,785.400,00 Kč. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/25/09/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 rozpočtu obce pro rok 2018 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 3,303.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 3,303.000,00 Kč s tím, 

že celkové příjmy obce pro rok 2018 po opaření č. 3/2018 činí 57,785.400,00 Kč a výdaje po opatření 

č. 3/2018 činí 57,785.400,00 Kč. 

 

 

5. Veřejnoprávní smlouva – Římskokatolická farnost Tlumačov 

 

 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 200.000 Kč na obnovu fasády fary a opravu 

havarijních štítů pro Římskokatolickou farnost Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2018/EO/010 

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 200.000 Kč mezi Obcí Tlumačov 

a Římskokatolickou farností Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z6/25/09/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 200.000 Kč na obnovu fasády fary a opravu 

havarijních štítů pro Římskokatolickou farnost Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2018/EO/010 

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 200.000 Kč mezi Obcí Tlumačov 

a Římskokatolickou farností Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 

6. GasNet, s. r. o. Ústí nad Labem – smlouva o zřízení VB na pozemcích p. č. 779/9 a 

779/31 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. 
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  Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování plynárenského zařízení stavby „STL plynovodní přípojka pro rodinný dům na parc. č. 

779/11 v k. ú. Tlumačov na Moravě“ – spočívající v uložení STL plynovodní přípojky na pozemcích 

p. č. 779/9 a 779/31 v k. ú. Tlumačov na Moravě se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 

940/96, 400 01 Ústí nad Labem. 

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

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z7/25/09/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování plynárenského zařízení stavby „STL plynovodní přípojka pro rodinný dům na parc. č. 

779/11 v k. ú. Tlumačov na Moravě“ – spočívající v uložení STL plynovodní přípojky na pozemcích 

p. č. 779/9 a 779/31 v k. ú. Tlumačov na Moravě se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 

940/96, 400 01 Ústí nad Labem. 

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

 

 

7. Smlouva o zřízení služebnosti na pozemku p. č. 2611 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 služebnosti inženýrské sítě na zřízení 

užívání, oprav a nezbytné údržby inženýrské sítě stavby vodovodu realizovaného v rámci akce 

„Rekonstrukce výrobní haly“ – spočívající v umístění vodovodu na pozemku p. č. 2611 v k. ú. 

Tlumačov na Moravě se společností Dudr Company s.r.o., se sídlem Do Polí 563, 760 01 Zlín. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě.  

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/25/09/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na zřízení 

užívání, oprav a nezbytné údržby inženýrské sítě stavby vodovodu realizovaného v rámci akce 

„Rekonstrukce výrobní haly“ – spočívající v umístění vodovodu na pozemku p. č. 2611 v k. ú. 

Tlumačov na Moravě se společností Dudr Company s.r.o., se sídlem Do Polí 563, 760 01 Zlín. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě.  

 

 

8. Nabídka prodeje nemovité věci – podíl 1/126 z p. č. 1710, 1857/1, 1857/6 a 1857/7 

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. 
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  Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje nabídku úplatného převodu - spoluvlastnického podílu ideální 

1/126 pozemků p.č.1710, 1857/1, 1857/6 a 1857/7 v k.ú. Tlumačov na Moravě od * nezveřejňovaný 

text * 
 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z9/25/09/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje nabídku úplatného převodu - spoluvlastnického podílu ideální 

1/126 pozemků p.č.1710, 1857/1, 1857/6 a 1857/7 v k.ú. Tlumačov na Moravě od * nezveřejňovaný 

text * 
 

 

9. KÚZK – záměr majetkoprávního vypořádání – bezúplatného převodu pozemků 

v rámci silnic III. tříd v obci Tlumačov a 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 majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných 

silnicemi III/43826 a III/43835 v obci Tlumačov a k. ú. Tlumačov na Moravě formou daru, tj. 

bezúplatným převodem, mezi obcí Tlumačov, se sídlem Nádražní 440, 763 62 Tlumačov a Zlínským 

krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín: 

 z majetku obce Tlumačov do vlastnictví Zlínského kraje  

o pozemek p. č. 2439/1 – ost. plocha (silnice) o výměře 2.053 m2 

o pozemek p. č. 2439/5 – ost. plocha (silnice) o výměře    122 m2  

o pozemek p. č. 2440/4 – ost. plocha (silnice) o výměře 4.487 m2 

o pozemek p. č. 2457/5 – ost. plocha (silnice) o výměře        3 m2 

o pozemek p. č. 2538/8 – ost. plocha (silnice) o výměře    201 m2 

 z majetku Zlínského kraje do vlastnictví obce Tlumačov 

o pozemek p. č. 2436/2 – ost. plocha (jiná plocha) o výměře 633 m2 

o pozemek p. č. 2436/3 – ost. plocha (jiná plocha) o výměře 499 m2 

o pozemek p. č. 2457/6 – ost. plocha (jiná plocha) o výměře   18 m2 

o pozemek p. č. 2457/7 – ost. plocha (jiná plocha) o výměře     4 m2 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z10/25/09/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných 

silnicemi III/43826 a III/43835 v obci Tlumačov a k. ú. Tlumačov na Moravě formou daru, tj. 

bezúplatným převodem, mezi obcí Tlumačov, se sídlem Nádražní 440, 763 62 Tlumačov a Zlínským 

krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín: 

 z majetku obce Tlumačov do vlastnictví Zlínského kraje  

o pozemek p. č. 2439/1 – ost. plocha (silnice) o výměře 2.053 m2 

o pozemek p. č. 2439/5 – ost. plocha (silnice) o výměře    122 m2  

o pozemek p. č. 2440/4 – ost. plocha (silnice) o výměře 4.487 m2 

o pozemek p. č. 2457/5 – ost. plocha (silnice) o výměře        3 m2 

o pozemek p. č. 2538/8 – ost. plocha (silnice) o výměře    201 m2 

 z majetku Zlínského kraje do vlastnictví obce Tlumačov 

o pozemek p. č. 2436/2 – ost. plocha (jiná plocha) o výměře 633 m2 

o pozemek p. č. 2436/3 – ost. plocha (jiná plocha) o výměře 499 m2 

o pozemek p. č. 2457/6 – ost. plocha (jiná plocha) o výměře   18 m2 
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o pozemek p. č. 2457/7 – ost. plocha (jiná plocha) o výměře     4 m2 

 

 

 

10. Návrh na udělení Ceny obce Tlumačov 

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

tajemník OÚ Ing. Jan Rýdel. 

 

  Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje v souladu s Pravidly pro udělování čestného občanství a Ceny 

obce Tlumačov udělit u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa Cenu obce 

Tlumačov panu Josefu Oharkovi. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z11/25/09/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje v souladu s Pravidly pro udělování čestného občanství a Ceny 

obce Tlumačov udělit u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa Cenu obce 

Tlumačov panu Josefu Oharkovi. 

 

 

11. Návrh na udělení Ceny obce Tlumačov – skupina Návraty 

  
 Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), předkládá místostarosta obce Mgr. Rajmund 

Huráň, zpracoval tajemník OÚ Ing. Jan Rýdel. 

 

  Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje v souladu s Pravidly pro udělování čestného občanství a Ceny 

obce Tlumačov udělit u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa Cenu obce 

Tlumačov členkám hudebně dramatické skupiny Návraty paní Ireně Janišové, Mgr. Marii Pečeňové, 

Haně Janoštíkové a Zdeně Gazdové za jejich dlouholetou aktivní kulturní činnost v obci. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z12/25/09/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje v souladu s Pravidly pro udělování čestného občanství a Ceny 

obce Tlumačov udělit u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa Cenu obce 

Tlumačov členkám hudebně dramatické skupiny Návraty paní Ireně Janišové, Mgr. Marii Pečeňové, 

Haně Janoštíkové a Zdeně Gazdové za jejich dlouholetou aktivní kulturní činnost v obci. 

 

 

12. Návrh na udělení čestného občanství – p. Zdeněk Ředina 

  
 Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), předkládá místostarosta obce Mgr. Rajmund 

Huráň, zpracoval tajemník OÚ Ing. Jan Rýdel. 

 

  Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje v souladu s Pravidly pro udělování čestného občanství a Ceny 

obce Tlumačov udělit u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa čestné občanství 

panu Zdeňku Ředinovi. 
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 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 

 

 

 Usnesení Z13/25/09/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje v souladu s Pravidly pro udělování čestného občanství a Ceny 

obce Tlumačov udělit u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa čestné občanství 

panu Zdeňku Ředinovi. 

 

 

13. Návrh na udělení čestného občanství – p. Josef Klose 

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

Ladislava Vránová, matrikářka. 

 

  Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje v souladu s Pravidly pro udělování čestného občanství a Ceny 

obce Tlumačov udělit u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa čestné občanství 

panu Josefu Klose. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (pí Vaňharová) 

 

 Usnesení Z14/25/09/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje v souladu s Pravidly pro udělování čestného občanství a Ceny 

obce Tlumačov udělit u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa čestné občanství 

panu Josefu Klose. 

 

 

14. Celostátní veřejná sbírka na zadluženou obec Prameny 

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

vedoucí oddělení ekonomického pí Lenka Dědková. 

 

  Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč do veřejné 

sbírky pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci obci Prameny. 

Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21.8.2018, 

č.j. KUZL60663/2018. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z15/25/09/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč do veřejné 

sbírky pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci obci Prameny. 

Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21.8.2018, 

č.j. KUZL60663/2018. 
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15. Podání žádosti o dotaci pro JSDH obce Tlumačov z prostředků Zlínského kraje 

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

tajemník OÚ Ing. Jan Rýdel. 

 

  Návrh usnesení:  

   Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje podání žádosti o dotaci pro JSDHO Tlumačov z programu 

„Dotace obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje“ RP12-19 vydanou 

Zlínským krajem a pověřuje obecní úřad alokováním částky 70 000 Kč v rozpočtu obce Tlumačov na rok 

2019 pro pokrytí výdajů na poměrnou část dotace. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z16/25/09/18 
   Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje podání žádosti o dotaci pro JSDHO Tlumačov z programu 

„Dotace obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje“ RP12-19 vydanou 

Zlínským krajem a pověřuje obecní úřad alokováním částky 70 000 Kč v rozpočtu obce Tlumačov na rok 

2019 pro pokrytí výdajů na poměrnou část dotace. 

 

 

 

Různé 
 Informace k ukončení volebního období ZO Tlumačov 2014 – 2018 (obdrželi členové ZO). 

 Informace VaK Zlín (obdrželi členové ZO) 

 

 

Vzhledem k tomu, že dnešní zasedání zastupitelstva obce bylo poslední v tomto volebním období, starosta 

obce poděkoval všem členům ZO Tlumačov za jejich práci a vzájemnou spolupráci. 

 

 

 

 

Jednání skončilo v 18:30 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

Datum: 6. 9. 2018 

 

 

Ověřovatelky zápisu:  

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanka Konečná Růžena Vaňharová 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 5. 9. 2018 
 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 5. 9. 2018 přijalo tato usnesení: 

 

  Usnesení  Z1/25/09/18 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 5. 9. 2018.  

 

  Usnesení Z2/25/09/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatelky zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 5. 9. 2018 pí Blanku Konečnou a pí Růženu Vaňharovou. 

 

 Usnesení Z3/25/09/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. 6. 2018 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/25/09/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 27. 6. 

2018 do 5. 9. 2018. 

 

 Usnesení Z5/25/09/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 rozpočtu obce pro rok 2018 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 3,303.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 3,303.000,00 Kč s tím, 

že celkové příjmy obce pro rok 2018 po opaření č. 3/2018 činí 57,785.400,00 Kč a výdaje po opatření 

č. 3/2018 činí 57,785.400,00 Kč. 

 

 Usnesení Z6/25/09/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 200.000 Kč na obnovu fasády fary a opravu 

havarijních štítů pro Římskokatolickou farnost Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2018/EO/010 

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 200.000 Kč mezi Obcí Tlumačov 

a Římskokatolickou farností Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení Z7/25/09/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a 

provozování plynárenského zařízení stavby „STL plynovodní přípojka pro rodinný dům na parc. č. 

779/11 v k. ú. Tlumačov na Moravě“ – spočívající v uložení STL plynovodní přípojky na pozemcích 

p. č. 779/9 a 779/31 v k. ú. Tlumačov na Moravě se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 

940/96, 400 01 Ústí nad Labem. 

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

 

 Usnesení Z8/25/09/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na zřízení 

užívání, oprav a nezbytné údržby inženýrské sítě stavby vodovodu realizovaného v rámci akce 

„Rekonstrukce výrobní haly“ – spočívající v umístění vodovodu na pozemku p. č. 2611 v k. ú. 

Tlumačov na Moravě se společností Dudr Company s.r.o., se sídlem Do Polí 563, 760 01 Zlín. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě.  

 

 Usnesení Z9/25/09/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje nabídku úplatného převodu - spoluvlastnického podílu ideální 

1/126 pozemků p.č.1710, 1857/1, 1857/6 a 1857/7 v k.ú. Tlumačov na Moravě od * nezveřejňovaný 

text * 
 

 



 

 

 

 

Zápis č. 25 ze zasedání ZO 5. 9. 2018 Strana 10  

 Usnesení Z10/25/09/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných 

silnicemi III/43826 a III/43835 v obci Tlumačov a k. ú. Tlumačov na Moravě formou daru, tj. 

bezúplatným převodem, mezi obcí Tlumačov, se sídlem Nádražní 440, 763 62 Tlumačov a Zlínským 

krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín: 

 z majetku obce Tlumačov do vlastnictví Zlínského kraje  

o pozemek p. č. 2439/1 – ost. plocha (silnice) o výměře 2.053 m2 

o pozemek p. č. 2439/5 – ost. plocha (silnice) o výměře    122 m2  

o pozemek p. č. 2440/4 – ost. plocha (silnice) o výměře 4.487 m2 

o pozemek p. č. 2457/5 – ost. plocha (silnice) o výměře        3 m2 

o pozemek p. č. 2538/8 – ost. plocha (silnice) o výměře    201 m2 

 z majetku Zlínského kraje do vlastnictví obce Tlumačov 

o pozemek p. č. 2436/2 – ost. plocha (jiná plocha) o výměře 633 m2 

o pozemek p. č. 2436/3 – ost. plocha (jiná plocha) o výměře 499 m2 

o pozemek p. č. 2457/6 – ost. plocha (jiná plocha) o výměře   18 m2 

o pozemek p. č. 2457/7 – ost. plocha (jiná plocha) o výměře     4 m2 

 

 Usnesení Z11/25/09/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje v souladu s Pravidly pro udělování čestného občanství a Ceny 

obce Tlumačov udělit u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa Cenu obce 

Tlumačov panu Josefu Oharkovi. 

 

 Usnesení Z12/25/09/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje v souladu s Pravidly pro udělování čestného občanství a Ceny 

obce Tlumačov udělit u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa Cenu obce 

Tlumačov členkám hudebně dramatické skupiny Návraty paní Ireně Janišové, Mgr. Marii Pečeňové, 

Haně Janoštíkové a Zdeně Gazdové za jejich dlouholetou aktivní kulturní činnost v obci. 

 

 Usnesení Z13/25/09/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje v souladu s Pravidly pro udělování čestného občanství a Ceny 

obce Tlumačov udělit u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa čestné občanství 

panu Zdeňku Ředinovi. 

 

 Usnesení Z14/25/09/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje v souladu s Pravidly pro udělování čestného občanství a Ceny 

obce Tlumačov udělit u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa čestné občanství 

panu Josefu Klose. 

 

 Usnesení Z15/25/09/18 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč do veřejné 

sbírky pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci obci Prameny. 

Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21.8.2018, 

č.j. KUZL60663/2018. 

 

 Usnesení Z16/25/09/18 
   Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje podání žádosti o dotaci pro JSDHO Tlumačov z programu 

„Dotace obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje“ RP12-19 vydanou 

Zlínským krajem a pověřuje obecní úřad alokováním částky 70.000 Kč v rozpočtu obce Tlumačov na rok 

2019 pro pokrytí výdajů na poměrnou část dotace. 

 

Ověřovatelky zápisu:  

 

 

 

 

 

Starosta obce:  

Blanka Konečná Růžena Vaňharová 


