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Z á p i s   č. 19  ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 20.10. 2021 
 

*** VEŘEJNÁ VERZE *** 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

 

Program:  

1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu 

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

3) Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 1. 9. 2021 do 20.10. 2021 

4) OZV obce Tlumačov 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

5) OZV obce Tlumačov 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 

6) Prodej části pozemku p. č. 2669 v k.ú. Tlumačov na Moravě 

7) Žádost občanů obce Tlumačov o projednání záměru „Oprava chodníku a vozovky 

v ulici U Trojice (č. p. 336-776)“ 

8) Plán investičních akcí na rok 2022 

9) Rekonstrukce ulice U Trojice, Tlumačov – podání žádosti o podporu z programu  

MMR ČR 

10) EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení BVB na pozemku p.č. 2446/2 v k.ú. Tlumačov na 

Moravě 

11) EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení VB na pozemcích p.č. 831/26, 2446/2 a 2487 

v k.ú. Tlumačov na Moravě 

12) SPÚ Zlín – Polní cesty a záchytné meze v k.ú. Tlumačov na Moravě - protokol o 

předání stavby 

13) Záměr prodeje podílu 302/530 pozemku p.č.st.1036 v k.ú. Tlumačov na Moravě 

14) Změna č. 2 ÚP Tlumačov – nový termín pro vydání změny 

15) Žádost o pořízení změny č. 3 Územního plánu Tlumačov – manželé Miroslav a Marie 

Koblihovi, Tlumačov 

16) Doplnění obsahu změny č. 3 Územního plánu Tlumačov - DANAD s.r.o., Zlín 

17) Žádost o pořízení změny Územního plánu Tlumačov - Skopal K., Tlumačov – 

informace 

 

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  Z1/19/10/21 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 20. 10. 2021. 
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1. Schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu 

 

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

  Zapisovatelkou byla pověřena pí Lenka Dědková. 

 Ověřovateli zápisu byli určeni pí Blanka Konečná a Mgr. Rajmund Huráň. 

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Lenku Dědkovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 20. 10. 2021 pí Blanku Konečnou a Mgr. Rajmunda Huráně. 

 

  Hlasování: pro – 9 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (pí Konečná, Mgr. Huráň) 

   

  Usnesení Z2/19/10/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Lenku Dědkovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 20. 10. 2021 pí Blanku Konečnou a Mgr. Rajmunda Huráně. 

 

 

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

  Podle sdělení ověřovatelů zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce Ing. Jaroslava Ševely a p. 

Stanislava Jeřábka byl tento shledán v pořádku, bez připomínek. 

 

 Zprávu o kontrole plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce přednesl místostarosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň. 

 

 Návrh usnesení: 

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

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 1. 9. 2021 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/19/10/21 

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

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 1. 9. 2021 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 1. 9. 2021 do 20. 10. 2021 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 1. 9. 2021 do 

20. 10. 2021 – viz příloha. 

 Usnesení rady obce jsou zveřejňována na webových stránkách obce. 

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 1. 9. 2021 

do 20. 10. 2021. 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 
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 Usnesení Z4/19/10/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 1. 9. 2021 

do 20. 10. 2021. 

 

 

4. OZV obce Tlumačov 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství 
 

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

Ing. Jan Rýdel, tajemník OÚ. 

 

Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 1/2021 o 

stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/19/10/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 1/2021 o 

stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 

 

 

5. OZV obce Tlumačov 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 
 

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

Ing. Jan Rýdel, tajemník OÚ. 

 

Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 2/2021 o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

 

  Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z6/19/10/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 2/2021 o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

 

 

6. Prodej části pozemku p. č. 2669 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 rozdělení pozemku č.1870-

254/2020 ze dne 4.9.2020 prodej pozemku p.č. 2669/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

o celkové výměře 146 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 29.200 Kč a dále dle podmínek 

stanovených v záměru, viz usnesení č.Z7/15/02/21 ze dne 10. 2. 2021, *** nezveřejňovaný text ***.   

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 
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 Hlasování: pro – 8 

   proti – 1 (Ing. Ševela) 

   zdržel se – 2 (Ing. Jonášek, Mgr. Odložilíková) 

 

 Usnesení Z7/19/10/21 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.1870-

254/2020 ze dne 4.9.2020 prodej pozemku p.č. 2669/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

o celkové výměře 146 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 29.200 Kč a dále dle podmínek 

stanovených v záměru, viz usnesení č.Z7/15/02/21 ze dne 10. 2. 2021, *** nezveřejňovaný text ***.   

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 

 

 

7.  Žádost občanů obce Tlumačov o projednání záměru „Oprava chodníku a vozovky 

v ulici U Trojice (č. p. 336-776)“ 

 

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

Ing. Jan Rýdel, tajemník OÚ. 

 

 Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí Žádost občanů obce Tlumačov o projednání záměru 

„Oprava chodníku a vozovky v ulici U Trojice (č. p. 336-776)“ s tím, že tato akce je zařazena do Plánu 

investičních akcí na rok 2022 pod názvem „Rekonstrukce ulice U Trojice, Tlumačov“. 

 

 Hlasování: pro – 10 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (p Hrubý) 

 

 Usnesení Z8/19/10/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí Žádost občanů obce Tlumačov o projednání záměru 

„Oprava chodníku a vozovky v ulici U Trojice (č. p. 336-776)“ s tím, že tato akce je zařazena do Plánu 

investičních akcí na rok 2022 pod názvem „Rekonstrukce ulice U Trojice, Tlumačov“. 

 

Starosta obce prověří u projektanta možnost úpravy PD předmětné stavby dle požadavku zastupitelů. 

 

8.  Plán investičních akcí na rok 2022 
 

 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 projednalo a schvaluje plán investičních akcí na rok 2022 

v předloženém znění.   

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k zapracování plánu investičních akcí do rozpočtu 

obce Tlumačov na rok 2022. 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z9/19/10/21 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov projednalo a schvaluje plán investičních akcí na rok 2022 

v předloženém znění.   

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k zapracování plánu investičních akcí do rozpočtu 

obce Tlumačov na rok 2022. 
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9.  Rekonstrukce ulice U Trojice, Tlumačov – podání žádosti o podporu z programu 

MMR ČR 
 

 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 vyhlášení programu Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR.  

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádostí o 

podporu na realizaci akce „Rekonstrukce ulice U Trojice, Tlumačov“ z programu Podpora rozvoje 

regionů, podprogram 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210A – 

Podpora obnovy místních komunikací vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z10/19/10/21 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí vyhlášení programu Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR.  

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádostí o 

podporu na realizaci akce „Rekonstrukce ulice U Trojice, Tlumačov“ z programu Podpora rozvoje 

regionů, podprogram 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210A – 

Podpora obnovy místních komunikací vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

 

 

10. EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení BVB na pozemku p.č. 2446/2 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 smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na 

zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, Kokotík p. č.739/4, 

kabelová smyčka NN“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a smyčkovací skříně 

SS200/NK na pozemku p. č. 2446/2 v k. ú. Tlumačov na Moravě se společností EG.D, a.s, se sídlem 

Lidická 1873/36, 602 00 Brno. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o BVB.  

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z11/19/10/21 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na 

zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, Kokotík p. č.739/4, 

kabelová smyčka NN“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a smyčkovací skříně 

SS200/NK na pozemku p. č. 2446/2 v k. ú. Tlumačov na Moravě se společností EG.D, a.s, se sídlem 

Lidická 1873/36, 602 00 Brno. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o BVB.  
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11. EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení VB na pozemcích p.č. 831/26, 2446/2 a 2487 

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, Stušková, kabel NN“, spočívající 

v umístění zemního kabelového vedení NN na pozemcích p. č. 831/26, 2446/2 a 2487 v k.ú. 

Tlumačov na Moravě se společností EG.D, a.s, se sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno. 

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

  

Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z12/19/10/21 

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

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Stušková, kabel NN“, spočívající 

v umístění zemního kabelového vedení NN na pozemcích p. č. 831/26, 2446/2 a 2487 v k.ú. 

Tlumačov na Moravě se společností EG.D, a.s, se sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno. 

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

 

 

12. SPÚ Zlín – Polní cesty a záchytné meze v k.ú. Tlumačov na Moravě – protokol o 

předání stavby 
 

 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 uzavření Protokolu o předání a převzetí stavby „Polní cesty 

a záchytné meze v k.ú. Tlumačov na Moravě“ s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, 

Krajským pozemkovým úřadem pro Zlínský kraj, se sídlem Zarámí 88, 760 41 Zlín. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Protokolu o předání a převzetí 

stavby. 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z13/19/10/21 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje uzavření Protokolu o předání a převzetí stavby „Polní cesty 

a záchytné meze v k.ú. Tlumačov na Moravě“ s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, 

Krajským pozemkovým úřadem pro Zlínský kraj, se sídlem Zarámí 88, 760 41 Zlín. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Protokolu o předání a převzetí 

stavby. 

 

 

13. Záměr prodeje podílu 302/530 pozemku p. č. st. 1036 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 záměr prodeje podílu 302/530 pozemku p. č. st. 1036 – 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 156 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za následujících podmínek: 

• kupní cena minimálně 200 Kč/m2 

• náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (návrh na vklad do katastru nemovitostí atd.)  

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z14/19/10/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr prodeje podílu 302/530 pozemku p. č. st. 1036 – 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 156 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za následujících podmínek: 

• kupní cena minimálně 200 Kč/m2 

• náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (návrh na vklad do katastru nemovitostí atd.)  

 

 

14. Změna č. 2 ÚP Tlumačov – nový termín pro vydání změny 
 

 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 nový termín pro vydání změny č. 2 Územního plánu Tlumačov 

do 31. 12. 2022. 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z15/19/10/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje nový termín pro vydání změny č. 2 Územního plánu Tlumačov 

do 31. 12. 2022. 

 

 

15. Žádost o pořízení změny č. 3 Územního plánu Tlumačov – manželé Miroslav a 

Marie Koblihovi, 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  

1.  schvaluje  

a)  pořízení změny č. 3 Územního plánu Tlumačov dle přílohy k tomuto usnesení a její pořízení 

zkráceným postupem podle § 55a a násl. stavebního zákona, 

b)  podmínění pořízení změny č. 3 Územního plánu Tlumačov v souladu s § 55a odst. 6 stavebního 

zákona úhradou nákladů uvedených v § 55a odst. 2 stavebního zákona jejím navrhovatelem, 

2.  ukládá starostovi obce 

a)  informovat navrhovatele změny o rozhodnutí Zastupitelstva obce Tlumačov dle bodu 1 tohoto 

usnesení, 

b)  zabezpečit proces pořízení změny dle bodu 1 tohoto usnesení v termínu do 31. 12. 2025 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 
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 Usnesení Z16/19/10/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov  

1.  schvaluje  

a)  pořízení změny č. 3 Územního plánu Tlumačov dle přílohy k tomuto usnesení a její pořízení 

zkráceným postupem podle § 55a a násl. stavebního zákona, 

b)  podmínění pořízení změny č. 3 Územního plánu Tlumačov v souladu s § 55a odst. 6 stavebního 

zákona úhradou nákladů uvedených v § 55a odst. 2 stavebního zákona jejím navrhovatelem, 

2.  ukládá starostovi obce 

a)  informovat navrhovatele změny o rozhodnutí Zastupitelstva obce Tlumačov dle bodu 1 tohoto 

usnesení, 

b)  zabezpečit proces pořízení změny dle bodu 1 tohoto usnesení v termínu do 31. 12. 2025 

 

 

16. Doplnění obsahu změny č. 3 Územního plánu Tlumačov – DANAD s.r.o., Zlín 
 

 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  

1.  schvaluje  

a)  doplnění obsahu pořízení změny č. 3 Územního plánu Tlumačov dle přílohy k tomuto usnesení 

a její pořízení zkráceným postupem podle § 55a a násl. stavebního zákona  

b)  podmínění pořízení změny č. 3 Územního plánu Tlumačov v souladu s § 55a odst. 6 stavebního 

zákona úhradou nákladů uvedených v § 55a odst. 2 stavebního zákona jejím navrhovatelem, 

2.  ukládá starostovi obce 

a)  informovat navrhovatele změny o rozhodnutí Zastupitelstva obce Tlumačov dle bodu 1 tohoto 

usnesení, 

b)  zabezpečit proces pořízení změny dle bodu 1 tohoto usnesení v termínu do 31. 12. 2025 

 

 Hlasování: pro – 2 (p. Horka, Mgr. Huráň) 

   proti – 2 (Ing. Ševela, p. Hrubý) 

zdržel se – 7 (pp. Jeřábek, Vlček, Karlíková, Konečná, Mgr. Odložilíková, Janoštíková, Ing. 

Jonášek) 

      

 Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

 

 

17. Žádost o pořízení změny Územního plánu Tlumačov – Skopal K.,, Tlumačov - 

informace 
 

 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 pořizovatele Územního plánu Tlumačov, 

kterým je oddělení rozvoje a územního plánování, odbor rozvoje města Městského úřadu Otrokovice, 

o odmítnutí žádosti o změnu ÚP Tlumačov předloženou *** nezveřejňovaný text *** dne 21. 4. 2021. 

 

 Hlasování: pro – 10 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (Ing. Ševela) 

 

  

Usnesení Z17/19/10/21 
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 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí informaci pořizovatele Územního plánu Tlumačov, 

kterým je oddělení rozvoje a územního plánování, odbor rozvoje města Městského úřadu Otrokovice, 

o odmítnutí žádosti o změnu ÚP Tlumačov předloženou *** nezveřejňovaný text *** dne 21. 4. 2021. 

  

 Přítomný předkladatel žádosti o změnu územního plánu p. Karel Skopal požaduje do zápisu následující 

vyjádření: 

 

 Návrh na změnu tlumačovského Územního plánu, ve věci protipovodňové ochrany (převedení koryta 

potoka Mojeny na západní stranu protipovodňové hráze), jsem podal proto, neboť jsem přesvědčen, že 

podle, v současnosti platného, tlumačovského Územního plánu nemůže být protipovodňová ochrana 

nikdy postavena. Tímto stavem jsem poškozován nejen já ale i desítky, možná stovky, tlumačovských 

občanů, zejména v obydlených částech obce, kam v roce 1997 dosahovala povodňová voda. 

 

 Podle mého názoru, vinu za tento stav má zpracovatel Územního plánu, tj. Urbanistické středisko Brno. 

Zpracovatel Územního plánu totiž svým podpisem, pod tímto plánem, ručí za jeho právní i věcnou 

správnost. 

 

 

 

 

Různé, diskuse, závěr 
 

Zastupitel Ing. Ševela vyzval starostu o vstoupení do jednání s představenstvem Vak Zlín o současné situaci 

stavu vodovodního řadu v lokalitě ul. Metlov vzhledem k často opakovaným haváriím.  

 
 

 

 

 

Jednání skončilo v 19:25 hodin. 

Zapsala: Lenka Dědková 

Datum: 21. 10. 2021 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu (podpis a datum ověření):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Rajmund Huráň Blanka Konečná 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 20. 10. 2021 
 

*** VEŘEJNÁ VERZE *** 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 20. 10. 2021 přijalo tato usnesení: 

 

 Usnesení  Z1/19/10/21 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 20. 10. 2021.   

  

  Usnesení Z2/19/10/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Lenku Dědkovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 20. 10. 2021 pí Blanku Konečnou a Mgr. Rajmunda Huráně. 

 

 Usnesení Z3/19/10/21 

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

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 1 9. 2021 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/19/10/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 1. 9. 2021 

do 20. 10. 2021. 

 

 Usnesení Z5/19/10/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 1/2021 o 

stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 

 

 Usnesení Z6/19/10/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 2/2021 o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

 

 Usnesení Z7/19/10/21 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.1870-

254/2020 ze dne 4.9.2020 prodej pozemku p.č. 2669/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

o celkové výměře 146 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 29.200 Kč a dále dle podmínek 

stanovených v záměru, viz usnesení č.Z7/15/02/21 ze dne 10. 2. 2021, *** nezveřejňovaný text ***.   

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 

 

 Usnesení Z8/19/10/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí Žádost občanů obce Tlumačov o projednání záměru 

„Oprava chodníku a vozovky v ulici U Trojice (č. p. 336-776)“ s tím, že tato akce je zařazena do Plánu 

investičních akcí na rok 2022 pod názvem „Rekonstrukce ulice U Trojice, Tlumačov“. 

 

 Usnesení Z9/19/10/21 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov projednalo a schvaluje plán investičních akcí na rok 2022 

v předloženém znění.   

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k zapracování plánu investičních akcí do rozpočtu 

obce Tlumačov na rok 2022. 

 

 Usnesení Z10/19/10/21 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí vyhlášení programu Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR.  

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádostí o 

podporu na realizaci akce „Rekonstrukce ulice U Trojice, Tlumačov“ z programu Podpora rozvoje 
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regionů, podprogram 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210A – 

Podpora obnovy místních komunikací vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

 

 Usnesení Z11/19/10/21 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na 

zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, Kokotík p. č.739/4, 

kabelová smyčka NN“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a smyčkovací skříně 

SS200/NK na pozemku p. č. 2446/2 v k. ú. Tlumačov na Moravě se společností EG.D, a.s, se sídlem 

Lidická 1873/36, 602 00 Brno. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o BVB.  

 

 Usnesení Z12/19/10/21 

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

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Stušková, kabel NN“, spočívající 

v umístění zemního kabelového vedení NN na pozemcích p. č. 831/26, 2446/2 a 2487 v k.ú. 

Tlumačov na Moravě se společností EG.D, a.s, se sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno. 

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

 

 Usnesení Z13/19/10/21 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje uzavření Protokolu o předání a převzetí stavby „Polní cesty 

a záchytné meze v k.ú. Tlumačov na Moravě“ s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, 

Krajským pozemkovým úřadem pro Zlínský kraj, se sídlem Zarámí 88, 760 41 Zlín. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Protokolu o předání a převzetí 

stavby. 

 

 Usnesení Z14/19/10/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr prodeje podílu 302/530 pozemku p. č. st. 1036 – 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 156 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za následujících podmínek: 

• kupní cena minimálně 200 Kč/m2 

• náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (návrh na vklad do katastru nemovitostí atd.)  

 

 Usnesení Z15/19/10/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje nový termín pro vydání změny č. 2 Územního plánu Tlumačov 

do 31. 12. 2022. 

 

 Usnesení Z16/19/10/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov  

1.  schvaluje  

a)  pořízení změny č. 3 Územního plánu Tlumačov dle přílohy k tomuto usnesení a její pořízení 

zkráceným postupem podle § 55a a násl. stavebního zákona, 

b)  podmínění pořízení změny č. 3 Územního plánu Tlumačov v souladu s § 55a odst. 6 stavebního 

zákona úhradou nákladů uvedených v § 55a odst. 2 stavebního zákona jejím navrhovatelem, 

2.  ukládá starostovi obce 

a)  informovat navrhovatele změny o rozhodnutí Zastupitelstva obce Tlumačov dle bodu 1 tohoto 

usnesení, 

b)  zabezpečit proces pořízení změny dle bodu 1 tohoto usnesení v termínu do 31. 12. 2025 

 

Usnesení Z17/19/10/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí informaci pořizovatele Územního plánu Tlumačov, 

kterým je oddělení rozvoje a územního plánování, odbor rozvoje města Městského úřadu Otrokovice, 

o odmítnutí žádosti o změnu ÚP Tlumačov předloženou *** nezveřejňovaný text *** dne 21. 4. 2021. 

 

Ověřovatelé zápisu (podpis a datum ověření):  

 

 Mgr. Rajmund Huráň Blanka Konečná 


