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Z á p i s   č. 20  ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 8.12. 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 20. 10. 2021 do 8.12 2021 

4) Rozpočet obce na rok 2022 

5) Prodej podílu 302/530 pozemku p. č. st. 1036 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

6) MF ČR – podání žádosti o bezúplatný převod majetku dle zákona č. 92/1991 Sb. 

7) Plán financování obnovy kanalizace ve vlastnictví obce Tlumačov - aktualizace 

8) Záměr prodeje části pozemku p. č. 2669 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

9) „Rekonstrukce chodníku podél silnice III. třídy v obci Tlumačov – ul. Mánesova“ – 

podání žádosti o dotaci z MAS Jižní Haná - IROP 

10) Mimořádná odměna starostovi obce 

11) Termíny řádných zasedání orgánů obce na 1. pololetí 2022 

12) Skanska a.s. Praha – návrh pronájmu pozemků pod zpevněnou účelovou komunikací 

„k lomu“ 

 

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. 

 

Na základě právního rozboru starosta předložil návrh na změnu programu, a to stažení bodu č. 12) 

z programu a zařazení této věci do bodu Různé, diskuse, závěr. 

 

Hlasování o programu včetně navržené změny: pro – 11 

       proti – 0 

       zdržel se – 0 

 

Usnesení  Z1/20/12/21 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 8. 12. 2021. 

 

 

1. Schválení zapisovatelky a 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 Ing. Libor Hubík a p. Marek Vlček. 

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 8. 12. 2021 Ing. Libora Hubíka a p. Marka Vlčka. 
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  Hlasování: pro – 9 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (Ing. Hubík, p. Vlček) 

 

  Usnesení Z2/20/12/21 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 8. 12. 2021 Ing. Libora Hubíka a p. Marka Vlčka. 

 

 

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

  Podle sdělení ověřovatelů zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce pí Blanky Konečné a Mgr. 

Rajmunda Huráně 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 20. 10. 2021 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/20/12/21 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 20. 10. 2021 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 20. 10. 2021 do 8. 12. 2021 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 20. 10. 2021 

do 8. 12. 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 20. 10. 

2021 do 8. 12. 2021. 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z4/20/12/21 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 20. 10. 

2021 do 8. 12. 2021. 

 

 

4. Rozpočet obce na rok 2022 
 

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

Lenka Dědková, vedoucí odd. ekonomického  

 

  Návrh usnesení: 
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 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočet obce Tlumačov na rok 2022 jako schodkový: 

   Příjmy obce      51 216 661 Kč 

   Běžné výdaje      39 457 000 Kč    

   Kapitálové výdaje     25 489 000 Kč 

   Schodek rozpočtu je kryt financováním ve výši  13 729 339 Kč    

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje závazné ukazatele rozpočtu obce Tlumačov na rok 2022 

takto: 

   Celkové příjmy ve výši     51 216 661 Kč 

   Běžné výdaje ve výši     39 457 000 Kč   

   z toho: 

   p.o. MŠ            821 000 Kč 

   p.o. ZŠ         4 195 000 Kč 

   Kapitálové výdaje ve výši    25 489 000 Kč 

   z toho: 

   p.o. MŠ              65 000 Kč    

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/20/12/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočet obce Tlumačov na rok 2022 jako schodkový: 

   Příjmy obce      51 216 661 Kč 

   Běžné výdaje      39 457 000 Kč    

   Kapitálové výdaje     25 489 000 Kč 

   Schodek rozpočtu je kryt financováním ve výši  13 729 339 Kč    

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje závazné ukazatele rozpočtu obce Tlumačov na rok 2022 

takto: 

   Celkové příjmy ve výši     51 216 661 Kč 

   Běžné výdaje ve výši     39 457 000 Kč   

   z toho: 

   p.o. MŠ            821 000 Kč 

   p.o. ZŠ         4 195 000 Kč 

   Kapitálové výdaje ve výši    25 489 000 Kč 

   z toho: 

   p.o. MŠ              65 000 Kč    

 

 

5. Prodej 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. 

 

Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje prodej podílu 302/530 pozemku p. č. st. 1036 – zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře cca 156 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za celkovou kupní cenu 31.226 

Kč a dále dle podmínek stanovených v záměru, viz usnesení č. Z14/19/10/21 ze dne 20. 10. 2021 dle 

podílů jednotlivých vlastníků bytových jednotek v bytovém domě č. p. 779 na ul. Švermova 

v Tlumačově následovně: 

*nezveřejňovaný text*    podíl   73/530  37,74 m2 7 548 Kč 

*nezveřejňovaný text*    podíl   72/530 37,22 m2 7 444 Kč 

*nezveřejňovaný text*    podíl    84/530 43,43 m2 8 686 Kč 

*nezveřejňovaný text*    podíl   73/530 37,74 m2 7 548 Kč 

podíly celkem      302/530 156,13 m2           31 226 Kč 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 
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  Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 

 Usnesení Z6/20/12/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje prodej podílu 302/530 pozemku p. č. st. 1036 – zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře cca 156 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za celkovou kupní cenu 31.226 

Kč a dále dle podmínek stanovených v záměru, viz usnesení č. Z14/19/10/21 ze dne 20. 10. 2021 dle 

podílů jednotlivých vlastníků bytových jednotek v bytovém domě č. p. 779 na ul. Švermova 

v Tlumačově následovně: 

*nezveřejňovaný text*    podíl   73/530  37,74 m2 7 548 Kč 

*nezveřejňovaný text*    podíl   72/530 37,22 m2 7 444 Kč 

*nezveřejňovaný text*    podíl    84/530 43,43 m2 8 686 Kč 

*nezveřejňovaný text*    podíl   73/530 37,74 m2 7 548 Kč 

podíly celkem      302/530 156,13 m2          31 226 Kč 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 

 

 

6. MF ČR – podání žádosti o bezúplatný převod majetku dle zákona č. 92/1991 Sb. 
 

 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 podání žádosti na Ministerstvo financí ČR prostřednictvím 

Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně o bezúplatný převod majetku dle 

zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, v platném znění, na vybrané 

pozemky pod místními a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi v k. ú. obce Tlumačov na 

Moravě potřebnými pro činnost a výkon řádného hospodáře. 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z7/20/12/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje podání žádosti na Ministerstvo financí ČR prostřednictvím 

Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně o bezúplatný převod majetku dle 

zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, v platném znění, na vybrané 

pozemky pod místními a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi v k. ú. obce Tlumačov na 

Moravě potřebnými pro činnost a výkon řádného hospodáře. 

 

 

7.  Plán financování obnovy kanalizace ve vlastnictví obce Tlumačov - aktualizace 

 

 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 předložený dokument „Plán financování obnovy kanalizace 

v majetku obce Tlumačov – aktualizace 2021“ na období let 2022 – 2031. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá příslušnému oddělení OÚ Tlumačov zajistit stanovenou částku 

na obnovu kanalizace do rozpočtu obce pro příslušné období dle tohoto dokumentu. 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 
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   zdržel se – 0 

 

 

 

 Usnesení Z8/20/12/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předložený dokument „Plán financování obnovy kanalizace 

v majetku obce Tlumačov – aktualizace 2021“ na období let 2022 – 2031. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá příslušnému oddělení OÚ Tlumačov zajistit stanovenou částku 

na obnovu kanalizace do rozpočtu obce pro příslušné období dle tohoto dokumentu. 

 

 

8.  Záměr prodeje 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 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2669 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře cca 140 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě. 

 

 Hlasování: pro – 10 

   proti – 0 

   zdržel se – Ing. Hrtús 

 

 Usnesení Z9/20/12/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2669 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře cca 140 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě. 

 

 

9.  Rekonstrukce chodníku podél silnice III. třídy v obci Tlumačov – ul. Mánesova“ – 

podání žádosti o dotaci z MAS Jižní Haná – IROP 
 

 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 MAS Jižní Haná o.p.s. Hulín o vyhlášení 

výzvy do operačního programu IROP – Bezpečná dopravní infrastruktura V. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti 

o dotaci na realizaci akce "Rekonstrukce chodníku podél silnice III. třídy v obci Tlumačov - 

ul. Mánesova" z výzvy IROP – Bezpečná dopravní infrastruktura V.  

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z10/20/12/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí informaci MAS Jižní Haná o.p.s. Hulín o vyhlášení 

výzvy do operačního programu IROP – Bezpečná dopravní infrastruktura V. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti 

o dotaci na realizaci akce "Rekonstrukce chodníku podél silnice III. třídy v obci Tlumačov - 

ul. Mánesova" z výzvy IROP – Bezpečná dopravní infrastruktura V.  

 

 

10. Mimořádná odměna starostovi obce 
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 Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), zpracoval a předkládá Mgr. Rajmund Huráň, 

místostarosta obce. 

 

 

  Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje mimořádnou odměnu starostovi obce Tlumačov panu Petru 

Horkovi ve výši jedné stávající vyplácené měsíční odměny za přínos v oblasti výstavby obce a za splnění 

zvlášť mimořádných a významných úkolů spojených s přípravou a realizací investičních akcí:  

 Chodník v ulici Zábraní 

 Rekonstrukce chodníku v ul. Zábraní 

 Modernizace sběrného dvora Tlumačov 

 Revitalizace parku náměstí Komenského – parkoviště u ZŠ 

 Oprava chodníku na ul. Kvasická 

 Oprava silnice II/367 v obci Tlumačov – ul. Kvasická 

 Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově - I. etapa 

 Chodník v ul. U Trojice (úsek mezi ul. Zábraní – Jana Žižky)  

 Parkoviště v ul. Metlov (u křižovatky s I/55) 

 Rekonstrukce chodníku mezi ul. Švermova a 6. května 

 Oprava fasády staré budovy ZŠ 

 Oprava fasády budovy KIS 

 Oprava místní komunikace v ul. U Trojice (úsek Švermova – Jana Žižky) 

 

 Hlasování: pro – 10 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (p. Horka) 

 

 Usnesení Z11/20/12/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje mimořádnou odměnu starostovi obce Tlumačov panu Petru 

Horkovi ve výši jedné stávající vyplácené měsíční odměny za přínos v oblasti výstavby obce a za splnění 

zvlášť mimořádných a významných úkolů spojených s přípravou a realizací investičních akcí:  

 Chodník v ulici Zábraní 

 Rekonstrukce chodníku v ul. Zábraní 

 Modernizace sběrného dvora Tlumačov 

 Revitalizace parku náměstí Komenského – parkoviště u ZŠ 

 Oprava chodníku na ul. Kvasická 

 Oprava silnice II/367 v obci Tlumačov – ul. Kvasická 

 Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově - I. etapa 

 Chodník v ul. U Trojice (úsek mezi ul. Zábraní – Jana Žižky)  

 Parkoviště v ul. Metlov (u křižovatky s I/55) 

 Rekonstrukce chodníku mezi ul. Švermova a 6. května 

 Oprava fasády staré budovy ZŠ 

 Oprava fasády budovy KIS 

 Oprava místní komunikace v ul. U Trojice (úsek Švermova – Jana Žižky) 

 

 

11. Termíny řádných zasedání orgánů obce na 1. pololetí 2022 
 

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

 

  Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce v 1. pololetí 2022. 

  

Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 
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 Usnesení Z12/20/12/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce v 1. pololetí 2022. 

 

 

 

Různé, diskuse, závěr 
 

Starosta obce uvedl problematiku týkající se žádosti o využití účelové komunikace, která je ve vlastnictví 

obce, společností Skanska k v rámci plánované akce „Revitalizace území po těžbě vápenců v Kurovicích“. 

 

Člen zastupitelstva obce Ing. Jaroslav Ševela předložil písemně své vyjádření k této věci (viz příloha zápisu) 

– doslovná citace: 

 

„V rámci podkladových materiálů pro jednání Zastupitelstva obce 1.12.2021 byla předložena k vyjádření, 

respektive ke schválení, žádost společnosti Skanska a.s., sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, 

Divize Inženýrské stavitelství, závod Inženýrské stavitelství Morava se sídlem v Brně, vč. návrhu smlouvy o 

pronájmu pozemků p.č. 2733, 600/23, 600/39, 600/19, 388/12 a 2821, vše ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Tlumačov na Moravě, které jsou ve vlastnictví obce Tlumačov a na které se nachází zpevněná účelová 

komunikace „K lomu“. Hlavním účelem tohoto pronájmu má být zajištění vývozu nadložní vrstvy 

skrývkového materiálu – odvalu v rámci plánované akce „Revitalizace území po těžbě vápenců 

v Kurovicích“, jako budoucího podkladního materiálu při realizaci dálnice D 49 Hulín – Fryšták. 

Předpokládá se nájem na dobu určitou od 1. 4. 2022 do 30. 9. 2024, tj. na 2,5 roku s tím, že vyvážení a 

pojezd po panelové komunikaci bude denně mimo neděl za roční pronájem ve výši 50.000 Kč. 

 Předmětná panelová komunikace je jedním z mála míst pro klidové, rodinné a relaxační vycházky do okolní 

přírody. Zejména o zimních víkendech a každodenně v jarních, letních a podzimních měsících je panelová 

komunikace hojně využívána jak občany Tlumačova, tak i jejími návštěvníky. Tím, že po této komunikaci je 

dlouhodobě vyloučen (zakázán) provoz motorových vozidel (jen na povolení Obce Tlumačov), tak se jedná o 

bezpečnou komunikaci právě pro pěší – zejména rodiny s malými dětmi. V případě, že by Rada obce 

Tlumačov schválila pronájem této komunikace pro pojezd těžké dopravní techniky za účelem 

podnikatelských aktivit privátní stavební společnosti, tak výrazným způsobem budou omezeny možnosti 

občanů na klidnou a bezpečnou vycházku do přilehlého okolí (lom, les, …). Navíc se případným pronájmem 

výrazně zhorší kvalita života občanů v přilehlé lokalitě, kdy hluková zátěž od stávající dálnice D55 bude 

zintenzivněna častým pojezdem těžké dopravní techniky po panelové komunikaci. Vyzývám proto všechny 

členy zastupitelstva, nechť jednají a rozhodují v zájmu občanů obce – tzn., že nebude schválen pronájem 

předmětných pozemků, na kterých se nachází panelová komunikace „K lomu“ za účelem vývozu/odvozu 

nadložní vrstvy skrývkového materiálu z lokality Kurovického lomu.  

Vyzývám Radu obce Tlumačov, aby z důvodů výše uvedených neschválila záměr pronájmu pozemků 

p. č. 2733, 600/23, 600/39, 600/19, 388/12 a 2821, vše ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. 

Tlumačov na Moravě a neodsouhlasila společnosti Skanska (případně jiným) provoz nákladných 

motorových vozidel po panelové komunikaci za účelem odvozu skrývkového materiálu z lokality 

soukromého pozemku „Kurovický lom.“ 
 

Starosta obce předložil návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá obecnímu úřadu, aby do příštího jednání zastupitelstva 

připravil návrh užívání zpevněné účelové komunikace „K lomu“ na pozemcích p.č. 2733, 600/23, 

600/39, 600/19, 388/12 a 2821, vše ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Tlumačov na Moravě 

za účelem zajištění vývozu nadložní vrstvy skrývkového materiálu – odvalu z areálu Lomu 

Kurovice. 
 

Hlasování: pro – 7 (pp. Horka, Mgr. Huráň, Jeřábek, Vlček, Ing. Hrtús, Konečná, Mgr. Odložilíková) 

  proti – 3 (Ing. Ševela, Ing. Hubík, p. Hrubý) 

  zdržel se – 1 (Mgr. Kouřil) 

 

Usnesení k tomuto bodu nebylo přijato. 
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Starosta přítomné informoval o zahájení řízení ve věci KPÚ západní části katastru obce Tlumačov. 

Dále byla předložena písemná odpověď VaK Zlín a.s. na výskyt častých havárií na vodovodním řadu v ulici 

Metlov. 

 

 

Jednání skončilo v 18:30 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

Datum: 9. 12. 2021 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu (podpis a datum ověření):  

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Libor Hubík Marek Vlček 



 

 

 

 

Zápis č. 20 ze zasedání ZO dne 8. 12. 2021 Strana 9  

U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 8. 12. 2021 
 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 8. 12. 2021 přijalo tato usnesení: 

 

 

 Usnesení  Z1/20/12/21 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 8. 12. 2021.   

 

  Usnesení Z2/20/12/21 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 8. 12. 2021 Ing. Libora Hubíka a p. Marka Vlčka. 

 

 Usnesení Z3/20/12/21 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 20. 10. 2021 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/20/12/21 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 20. 10. 

2021 do 8. 12. 2021. 

 

 Usnesení Z5/20/12/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočet obce Tlumačov na rok 2022 jako schodkový: 

   Příjmy obce      51 216 661 Kč 

   Běžné výdaje      39 457 000 Kč    

   Kapitálové výdaje     25 489 000 Kč 

   Schodek rozpočtu je kryt financováním ve výši  13 729 339 Kč    

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje závazné ukazatele rozpočtu obce Tlumačov na rok 2022 

takto: 

   Celkové příjmy ve výši     51 216 661 Kč 

   Běžné výdaje ve výši     39 457 000 Kč   

   z toho: 

   p.o. MŠ            821 000 Kč 

   p.o. ZŠ         4 195 000 Kč 

   Kapitálové výdaje ve výši    25 489 000 Kč 

   z toho: 

   p.o. MŠ              65 000 Kč    

 

 Usnesení Z6/20/12/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje prodej podílu 302/530 pozemku p. č. st. 1036 – zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře cca 156 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za celkovou kupní cenu 31.226 

Kč a dále dle podmínek stanovených v záměru, viz usnesení č. Z14/19/10/21 ze dne 20. 10. 2021 dle 

podílů jednotlivých vlastníků bytových jednotek v bytovém domě č. p. 779 na ul. Švermova 

v Tlumačově následovně: 

*nezveřejňovaný text*    podíl   73/530  37,74 m2 7 548 Kč 

*nezveřejňovaný text*    podíl   72/530 37,22 m2 7 444 Kč 

*nezveřejňovaný text*    podíl    84/530 43,43 m2 8 686 Kč 

*nezveřejňovaný text*    podíl   73/530 37,74 m2 7 548 Kč 

podíly celkem      302/530 156,13 m2          31 226 Kč 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 
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 Usnesení Z7/20/12/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje podání žádosti na Ministerstvo financí ČR prostřednictvím 

Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně o bezúplatný převod majetku dle 

zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, v platném znění, na vybrané 

pozemky pod místními a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi v k. ú. obce Tlumačov na 

Moravě potřebnými pro činnost a výkon řádného hospodáře. 

 

 Usnesení Z8/20/12/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předložený dokument „Plán financování obnovy kanalizace 

v majetku obce Tlumačov – aktualizace 2021“ na období let 2022 – 2031. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ukládá příslušnému oddělení OÚ Tlumačov zajistit stanovenou částku 

na obnovu kanalizace do rozpočtu obce pro příslušné období dle tohoto dokumentu. 

 

 Usnesení Z9/20/12/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2669 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře cca 140 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě. 

 

 Usnesení Z10/20/12/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí informaci MAS Jižní Haná o.p.s. Hulín o vyhlášení 

výzvy do operačního programu IROP – Bezpečná dopravní infrastruktura V. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti 

o dotaci na realizaci akce "Rekonstrukce chodníku podél silnice III. třídy v obci Tlumačov - 

ul. Mánesova" z výzvy IROP – Bezpečná dopravní infrastruktura V.  

 

 Usnesení Z11/20/12/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje mimořádnou odměnu starostovi obce Tlumačov panu Petru 

Horkovi ve výši jedné stávající vyplácené měsíční odměny za přínos v oblasti výstavby obce a za splnění 

zvlášť mimořádných a významných úkolů spojených s přípravou a realizací investičních akcí:  

 Chodník v ulici Zábraní 

 Rekonstrukce chodníku v ul. Zábraní 

 Modernizace sběrného dvora Tlumačov 

 Revitalizace parku náměstí Komenského – parkoviště u ZŠ 

 Oprava chodníku na ul. Kvasická 

 Oprava silnice II/367 v obci Tlumačov – ul. Kvasická 

 Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově - I. etapa 

 Chodník v ul. U Trojice (úsek mezi ul. Zábraní – Jana Žižky)  

 Parkoviště v ul. Metlov (u křižovatky s I/55) 

 Rekonstrukce chodníku mezi ul. Švermova a 6. května 

 Oprava fasády staré budovy ZŠ 

 Oprava fasády budovy KIS 

 Oprava místní komunikace v ul. U Trojice (úsek Švermova – Jana Žižky) 

 

 Usnesení Z12/20/12/21 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce v 1. pololetí 2022. 

 

 

Ověřovatelé zápisu (podpis a datum ověření):  

 

 

 

 

 

Starosta obce 

Ing. Libor Hubík Marek Vlček 


