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Z á p i s   č. 23  ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 29. 6. 2022 
 

* 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 13. 4. 2022 do 29. 6. 2022 

4) Účetní závěrka obce za rok 2021 

5) Závěrečný účet obce za rok 2021 

6) Veřejnoprávní smlouva – Římskokatolická farnost Tlumačov 

7) EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení BVB na pozemcích p. č. 2462/1, 2464/2 a 388/4 

v k. ú. Tlumačov na Moravě 

8) Záměr prodeje části p. č. 72/3 a odkoupení části p. č. 73/2 

9) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2022 - 2026 

10) Termíny řádných zasedání orgánů obce Tlumačov do konce volebního období 

 

 

Různé, diskuse, závěr 
 

 

Ověření usnášeníschopnosti: 

V době zahájení zasedání zastupitelstva obce v 17:00 hodin je na dnešním zasedání přítomno 13 členů ZO, 

což je nadpoloviční účast členů zastupitelstva obce. 

Starosta obce konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné. 

 

 

Hlasování o rozšířeném programu: pro – 13 

      proti – 0 

      zdržel se – 0 

 

Usnesení  Z1/23/06/22 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 29. 6. 2022. 

 

 

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 pí Hana Janoštíková a p. David Hrubý. 

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 29. 6. 2022 pí Hanu Janoštíkovou a p. Davida Hrubého. 

 

  Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (pí Janoštíková, p. Hrubý) 
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  Usnesení Z2/23/06/22 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 29. 6. 2022 pí Hanu Janoštíkovou a p. Davida Hrubého. 

 

 

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

  Podle sdělení ověřovatele zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce p. Stanislava Jeřábka byl tento 

shledán v pořádku, bez připomínek (Ing. Hrtús je z dnešního jednání omluven). 

 

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

Mgr. Rajmund Huráň. 

 

 

  Na základě připomínky k zápisu ze strany Ing. Anotnína Jonáška, která byla doručena na e-mailovou 

adresu OÚ Tlumačov dne 22. 4. 2022 se doplňuje zápis z minulého jednání zastupitelstva v bodě 12) 

Pomoc Ukrajincům, jejichž zemi napadla ruská vojska takto: 

 

 

 

12. Pomoc Ukrajincům, jejichž zemi napadla ruská vojska 

 

 Materiál – viz příloha, zpracoval a předkládá Ing. Antonín Jonášek. (Členové zastupitelstva neměli 

možnost se s předloženým materiálem předem seznámit, a tudíž se na něj připravit.) 

 

  Opis předloženého materiálu: 

 

 

 

O P I S 

   

 

Zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov 
 

  číslo zasedání 22             dne 13. 4. 2022  

 

  Název:  
  

  Pomoc Ukrajincům, jejichž zemi napadla ruská vojska 

 
  Předkládá:  Ing. Antonín Jonášek, zastupitel obce   

  Zpracoval:  Ing. Antonín Jonášek, zastupitel obce  

  Příloha:   

 

  Kryto v rozpočtu: dopad na rozpočet 2022 

  

  Důvodová zpráva:  

  Asi není v České republice člověka, který by nebyl informován o válce na Ukrajině, 

která začala 24. února 2022. Válka přináší této zemi velké utrpení. Mnoho lidí, 

především žen a dětí z Ukrajiny uprchlo, aby si zachránilo holý život. Myslím si, že je 

naší morální povinností těmto lidem pomoci. 

  V naší obci jsou uprchlíci ubytováni v rodinách, ale také na místní faře je 25 těchto 

uprchlíků již od 10. března 2022. 
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  Navrhuji finanční dar ve výši 50.000,- Kč Římskokatolické farnosti Tlumačov, 

Masarykova 62 na provozní náklady. Dále navrhuji finanční dar ve výši 150.000,-Kč 

pro Charitu České republiky, která pečuje především o ukrajinské uprchlíky na území 

ČR a finanční dar ve výši 150.000,-Kč pro o.p.s. Člověk v tísni, která působí i na 

Ukrajině. 

 

 

  Návrh usnesení: 

 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje: 

 

a) finanční dar Římskokatolické farnosti Tlumačov, Masarykova 62 ve výši 50.000,- Kč 

na provozní náklady 

b) finanční dar ve výši 150.000,-Kč pro Charitu České republiky na účet „Charita pro 

Ukrajinu“ 

c) finanční dar ve výši 150.000,-Kč pro o.p.s. Člověk v tísni na účet „SOS Ukrajina“ 

d) ZO ukládá starostovi obce zahrnout finanční transakce do následující rozpočtové 

změny rozpočtu obce 2022.  

 

 

         vlastnoruční podpis Jonášek 

 

*** konec opisu *** 

 

  Za správnost: Dana Kouřilová 
 

 

  Diskuse: 

 

 Starosta seznámil přítomné s výčtem pomoci, která byla poskytnuta ze strany obce ukrajinským 

uprchlíkům, jenž jsou ubytováni na místní faře (v současné době je to 25 lidí).  Jednalo se o úhradu 

obědů ve školní jídelně pro zájemce v měsíci březnu. V dubnu budou tyto obědy hrazeny obcí 

Machová po dohodě s jejím starostou. Obec Tlumačov zajistila dopravu uprchlíků k vyzvednutí 

oblečení a dalších věcí v humanitárních centrech. Dětem je nabídnuta možnost bezplatného využití 

herny na KIS a také návštěva „čajovny“ DDM v ZŠ. 

  Podle údajů MV ČR je k dnešnímu dni v Tlumačově hlášeno 71 uprchlíků z Ukrajiny, z nichž je 25 

na faře. Ostatní našli pravděpodobně ubytování v rodinách místních občanů. 

 

  Reakce Ing. Jonáška na diskusní příspěvky starosty obce a zastupitelů Ing. Hrtúse, Ing. Hubíka, Mgr. 

Kouřila a pí Konečné (pozn.: tito diskutující nepožadovali doslovné uvedení příspěvků v zápise): 

 

  Opis ze zápisu č. 22: 

 Ing. Hrtús v rámci diskuse sdělil, že ukrajinským uprchlíkům je pomoc koordinována ze strany vlády 

prostřednictvím MV ČR a je funkční také národní a krajské asistenční centrum, kde je těmto lidem 

nabízena pomoc. Jednoznačně souhlasí s poskytnutím prostředků místní farnosti na pokrytí 

provozních nákladů spojených s ubytováním Ukrajinců na faře. 

   

  Citace – Ing. Jonášek: 

  „Já bych k tomu dodal pár věcí teda. Co se týká farnosti, řeknu to znovu, je to návrh na provozní 

náklady, tedy náklady spojené s elektřinou, vodou, plynem, nevím, jestli se tam zřizoval internet pro 

jejich komunikaci, a tuto záležitost. 

  Co se týká těch zbylých dvou, jinými slovy Charita České republiky, která pomáhá utečencům 

v rámci České republiky, a Člověk v tísni, já nevím, jak více adresné by to mělo býti. Já se 

domnívám, že jsou to organizace, které mají za sebou dlouholetou činnost v působení charitativní 
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činnosti. Jsou to organizace, které jsou celorepublikově notoricky známé. Nevím, jestli chcete více 

lustrovat, ale prosím, je to na každém zastupiteli, jak se v této věci rozhodne. A jestliže je tam účet, 

který je definován jako pomoc Ukrajině, tak si myslím, že je to na tom, aby tyto organizace naplnily 

účel pomoci Ukrajincům. Co se týká, na co to využijí, jestli to zkoumá někdo, tak samozřejmě tyto 

organizace podléhají kontrole, která je dána ze zákona a účelnost prostředků, které tam přijdou, musí 

být využity v souladu s jejich posláním. To je za mě tady k tomu. Já snad řeknu jenom jednu věc: 

Můj tatínek měl celkem hodně silné sociální cítění a říkával: <V nouzi dá ti radu každý dobrý přítel, 

ale málokterý dá ti mouky pytel>. A jsme možná teď na tahu, co uděláme nebo jak se rozhodneme. 

Já Vám rovněž děkuji za poslech.“ 

 

  Opis ze zápisu č. 22: 

  V podstatě stejný názor jako Ing. Hrtús vyslovil také Ing. Hubík a Mgr. Kouřil. 

 

  Citace – Ing. Jonášek: 

  „Já se znovu přihlásím o slovo. Já teda zkusím říct ještě pár věcí. Ano, pracujeme s prostředky obce. 

To je pravda. Ale tady, jak tu teď sedíme, to je nejvyšší orgán obce, který má právo rozhodovat 

s plnou odpovědností. Jak rozhodne, je na každém zastupiteli. To je první věc. Druhá věc: Máte 

pravdu, že rada dávala nějaké finanční prostředky, protože má ze zákona limit 50 tisíc, tak do 50 tisíc 

na různé živelné pohromy. To jsou věci, které rozhodovala rada, ale zároveň já mám dojem, že by 

zastupitelstvo rozhodovalo, pokud se týkalo živelních pohrom a byla to částka vyšší než 50 tisíc. Já 

se domnívám, že toto není žádný – bych řekl – pravidelný příspěvek. Toto je mimořádná situace a já 

to navrhuji jako mimořádný dar. Já to neříkám, že to má být nějaký pravidelný. Já to navrhuji jako 

mimořádný dar. A ještě jsem chtěl říct, že obec, když se podílela historicky, tak se podílela při 

živelných pohromách. Takže já si myslím, že mít to teďka v rozměru jenom, jakože dáváme něco 

pravidelně, to určitě ne. Teďka se jedná o mimořádný příspěvek. Tolik asi za mě.“ 

 

  Opis ze zápisu č. 22: 

  Paní Konečná se obrátila na přítomného pana Jakuba Zelinu, který je koordinátorem pomoci 

uprchlíkům ubytovaným na faře, jaká částka je potřebná pro pokrytí provozních nákladů spojených 

s ubytováním uprchlíků. Pan Zelina sdělil, že mimo navýšení provozních nákladů bylo nutno provést 

určité úpravy prostor fary pro zajištění bydlení (zařízení kuchyně ap.). 

 

  Citace – Ing. Jonášek: 

  „Já k tomu řeknu jednu věc. Já tady ty připomínky, já jich slyším. Já to řeknu takhle. Je mi jenom 

líto, že oddělujete lidi, kteří jsou v Tlumačově a kteří jsou někde jinde, a možná pomoc také 

potřebují. To je mně nesmírně líto a druhá věc: Já jsem tady dal návrh usnesení. Já si za ním stojím. 

Jestli chce někdo dát jiný návrh, nechť tak učiní. Já jsem si ten návrh promyslel, předložil a dal ho na 

stůl.“ 

 

  Po přečtení předběžného protinávrhu usnesení ze strany starosty obce si opět vzal slovo Ing. Jonášek: 

  Cit.: „Já jenom když to na tebe, jako tys tady řekl, že určitě ještě bude čas, určitě bude čas ještě 

dalších věcí, ale ono je také jedno takové rčení, které říká <Kdo rychle dává, dvakrát dává>. Možná 

se to zdá někomu hodně naivní, hodně zbytečné, že je možná teď té pomoci dostatek, je všeho 

dostatek. Ale já to vnímám jako odsouvání tady toho. Nezlob se na mě. Já to tak cítím.“ 

 

  Ing. Hrtús vyjádřil osobní zkušenost z profesní pozice (HZS), co se týká humanitární pomoci 

uprchlíkům z Ukrajiny ze strany státu od samého počátku jejich příchodu do ČR, která je skutečně 

velká. A vzhledem k tomu, že neziskových organizací v ČR je hodně, je mu „proti srsti“ dávat 

uvedeným dvěma. Tím, že pomůžeme pouze „našim“ Ukrajincům, kteří jsou ubytováni 

v Tlumačově, v žádném případě nezatracuje a neodmítá pomoc ostatním. Z obecního rozpočtu není 

možné zachránit „celý svět“. Válek na světě je hodně. 

 

  Reakce Ing. Jonáška – cit.: 

  „Souhlasím, že neziskovek je hodně, ale na druhou stranu ta válka je tam od 24. února a každý 

zastupitel mohl navrhnout něco v této oblasti. Já jsem vystřelil tyto dvě, protože mi připadly 

adekvátní, seriózní a s dlouhodobou tradicí s charitativním působením ne roky, ale desetiletí.“ 
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 Protinávrh usnesení (starosta obce p. Horka): 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje finanční dar Římskokatolické farnosti Tlumačov, 

Masarykova 62 ve výši 100.000 Kč na pokrytí provozních nákladů. 

 

 Hlasování o protinávrhu: pro – 10 

      proti – 0 

      zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z13/22/04/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje finanční dar Římskokatolické farnosti Tlumačov, 

Masarykova 62 ve výši 100.000 Kč na pokrytí provozních nákladů. 

 

  Citace – Ing. Jonášek: 

  „Tak já bych chtěl jenom požádat paní zapisovatelku, aby celý tento bod byl součástí zápisu 

z dnešního jednání zastupitelstva včetně výtažků, když to řeknu, z diskusních příspěvků, které tady 

zazněly.“ 

 

 

 

 Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů, schvaluje doplnění 

zápisu na základě připomínky Ing. Jonáška, které bude součástí zápisu z dnešního jednání ZO, a dále 

bylo seznámeno s plněním usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 13. 4. 2022 – bez 

připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/23/06/22 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů, schvaluje doplnění 

zápisu na základě připomínky Ing. Jonáška, které bude součástí zápisu z dnešního jednání ZO, a dále 

bylo seznámeno s plněním usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 13. 4. 2022 – bez 

připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 13. 4. 2022 do 29. 6. 2022 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 13. 4. 2022 do 

29. 6. 2022 – 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 13. 4. 

2022 do 29. 6. 2022. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z4/23/06/22 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 13. 4. 

2022 do 29. 6. 2022. 
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4. Účetní závěrka obce za rok 2021 
 

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

Lenka Dědková, vedoucí odd. ekonomického.  

 

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje účetní závěrku obce Tlumačov sestavenou k 31. 12. 2021. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/23/06/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje účetní závěrku obce Tlumačov sestavenou k 31. 12. 2021. 

 

 

5. Závěrečný účet obce za rok 2021 
 

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

Lenka Dědková, vedoucí odd. ekonomického.  

 

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Závěrečný účet obce Tlumačov za rok 2021 včetně Zprávy 

auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 a v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 

zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce 

Tlumačov, a to bez výhrad. 

 

  Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z6/23/06/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Závěrečný účet obce Tlumačov za rok 2021 včetně Zprávy 

auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 a v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 

zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce 

Tlumačov, a to bez výhrad. 

 

 

6. Veřejnoprávní smlouva – Římskokatolická farnost Tlumačov 
 

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

Lenka Dědková, vedoucí odd. ekonomického.  

 

  Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 100.000 Kč pro Římskokatolickou farnost 

Tlumačov. Dotace je účelově určena na první etapu restaurování oltářního obrazu sv. Martina 

v kostele v Tlumačově. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č.2022/EO/009 

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 100.000 Kč mezi Obcí Tlumačov 

a příjemcem Římskokatolickou farností Tlumačov, Masarykova 62, 763 62 Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 
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 Usnesení Z7/23/06/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 100.000 Kč pro Římskokatolickou farnost 

Tlumačov. Dotace je účelově určena na první etapu restaurování oltářního obrazu sv. Martina 

v kostele v Tlumačově. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č.2022/EO/009 

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 100.000 Kč mezi Obcí Tlumačov 

a příjemcem Římskokatolickou farností Tlumačov, Masarykova 62, 763 62 Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

 

7. EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení BVB na pozemcích p. č. 2462/1, 2464/2 a 388/4 

v k. ú. Tlumačov na Moravě 

 

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

vedoucí odd. výstavby a majetku p. Michal Veselský. 

 

 Návrh usnesení:  

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

břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, ul. Mánesova, 

kabel NN“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a osazení rozpojovací pojistkové 

skříně SR532/NK na pozemcích p. č. 2462/1, 2464/2 a 388/4 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 – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/23/06/22 

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

břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, ul. Mánesova, 

kabel NN“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a osazení rozpojovací pojistkové 

skříně SR532/NK na pozemcích p. č. 2462/1, 2464/2 a 388/4 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.  

 

 

8.  Záměr prodeje části p. č. 72/3 a odkoupení části p. č. 73/2 
 

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

vedoucí odd. výstavby a majetku p. Michal Veselský. 

 

  Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 72/3 – ostatní plocha, jiná 

plocha v k.ú. Tlumačov na Moravě o výměře 37 m2 za následujících podmínek: 

 kupní cena:  min. 1.000 Kč/m2 

 využití pozemku: zahrada, plocha zeleně 

 náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (oddělovací geometrický plán, návrh na vklad 

do katastru nemovitostí atd.) 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 
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 Usnesení Z9/23/06/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 72/3 – ostatní plocha, jiná 

plocha v k.ú. Tlumačov na Moravě o výměře 37 m2 za následujících podmínek: 

 kupní cena:  min. 1.000 Kč/m2 

 využití pozemku: zahrada, plocha zeleně 

 náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (oddělovací geometrický plán, návrh na vklad 

do katastru nemovitostí atd.) 

 

 

 Návrh usnesení:  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odkoupení části pozemku p. č. 73/2 – zahrada v k.ú. 

Tlumačov na Moravě o výměře 45 m2 od vlastníků *nezveřejňovaný text*  za celkovou kupní cenu 

ve výši 45.000 Kč s tím, že náklady spojené s prodejem pozemku, tj. správní poplatek za podání 

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

Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z10/23/06/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odkoupení části pozemku p. č. 73/2 – zahrada v k.ú. 

Tlumačov na Moravě o výměře 45 m2 od vlastníků pozemku *nezveřejňovaný text*  za celkovou 

kupní cenu ve výši 45.000 Kč s tím, že náklady spojené s prodejem pozemku, tj. správní poplatek za 

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

obec Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy. 

 

 

9.  Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2022 - 2026 
 

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

Ing. Jan Rýdel, tajemník OÚ. 

 

  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 

2022 – 2026 na 15. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z11/23/06/22 

 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 

2022 – 2026 na 15. 

 

 

10. Termíny řádných zasedání orgánů obce Tlumačov do konce volebního období 
 

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

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

období v roce 2022. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z12/23/06/22 

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

období v roce 2022. 

 

 

 

 

Různé, diskuse, závěr 
 

 MěÚ Otrokovice – informace registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí 2022 

 Rekonstrukce ulice Sokolská Tlumačov – SO 103 Parkoviště - bylo vydáno kladné rozhodnutí SFŽP – 

rozhodnutí o přidělení dotace bude v nejbližších dnech zasláno do DS  

 Rekonstrukce ulice U Trojice, Tlumačov – MMR ČR nedoporučilo žádost o dotaci k podpoře  

 "Rekonstrukce chodníku podél silnice III. třídy v obci Tlumačov - ul. Mánesova" - projekt byl schválen 

a očekáváme rozhodnutí o přidělení dotace z programu MAS JH – IROP - Bezpečná dopravní 

infrastruktura V 

 

 

Jednání skončilo v 18:30 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

Datum: 30. 6. 2022 

 

Ověřovatelé zápisu (podpis a datum ověření):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hana Janoštíková David Hrubý 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 29. 6. 2022 
 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 29. 6. 2022 přijalo tato usnesení: 

 

 

 

 Usnesení  Z1/23/06/22 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 29. 6. 2022.   

 

  Usnesení Z2/23/06/22 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 29. 6. 2022 pí Hanu Janoštíkovou a p. Davida Hrubého. 

 

 Usnesení Z3/23/06/22 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů, schvaluje doplnění 

zápisu na základě připomínky Ing. Jonáška, které bude součástí zápisu z dnešního jednání ZO, a dále 

bylo seznámeno s plněním usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 13. 4. 2022 – bez 

připomínek. 

 

 Usnesení Z4/23/06/22 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 13. 4. 

2022 do 29. 6. 2022. 

 

 Usnesení Z5/23/06/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje účetní závěrku obce Tlumačov sestavenou k 31. 12. 2021. 

 

 Usnesení Z6/23/06/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Závěrečný účet obce Tlumačov za rok 2021 včetně Zprávy 

auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 a v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 

zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce 

Tlumačov, a to bez výhrad. 

 

 Usnesení Z7/23/06/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 100.000 Kč pro Římskokatolickou farnost 

Tlumačov. Dotace je účelově určena na první etapu restaurování oltářního obrazu sv. Martina 

v kostele v Tlumačově. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č.2022/EO/009 

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 100.000 Kč mezi Obcí Tlumačov 

a příjemcem Římskokatolickou farností Tlumačov, Masarykova 62, 763 62 Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

 Usnesení Z8/23/06/22 

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

břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, ul. Mánesova, 

kabel NN“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a osazení rozpojovací pojistkové 

skříně SR532/NK na pozemcích p. č. 2462/1, 2464/2 a 388/4 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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 Usnesení Z9/23/06/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 72/3 – ostatní plocha, jiná 

plocha v k.ú. Tlumačov na Moravě o výměře 37 m2 za následujících podmínek: 

 kupní cena:  min. 1.000 Kč/m2 

 využití pozemku: zahrada, plocha zeleně 

 náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (oddělovací geometrický plán, návrh na vklad 

do katastru nemovitostí atd.) 

 

 Usnesení Z10/23/06/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odkoupení části pozemku p. č. 73/2 – zahrada v k.ú. 

Tlumačov na Moravě o výměře 45 m2 od vlastníků pozemku *nezveřejňovaný text*  za celkovou 

kupní cenu ve výši 45.000 Kč s tím, že náklady spojené s prodejem pozemku, tj. správní poplatek za 

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

obec Tlumačov. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy. 

 

 Usnesení Z11/23/06/22 

 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 

2022 – 2026 na 15. 

 

 Usnesení Z12/23/06/22 

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

období v roce 2022. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu (podpis a datum ověření):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce  

 

Hana Janoštíková David Hrubý 


