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Z á p i s   č. 21  ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 2.2. 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 8. 12. 2021 do 2.2 2022 

4) Veřejnoprávní smlouva – Pečovatelská služba Kroměříž z. ú. 

5) Veřejnoprávní smlouva – Naděje, pobočka Otrokovice 

6) Veřejnoprávní smlouva – S.K. Tlumačov z.s. 

7) Zpráva o činnosti Finančního výboru ZO Tlumačov za rok 2021 

8) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZO Tlumačov za rok 2021 

9) Zlínský kraj – darovací smlouvy na vypořádání pozemků v rámci silnic II. tříd v obci 

Tlumačov a k. ú. Tlumačov na Moravě 

10) EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení VB na pozemku 2455/1 v k.ú. Tlumačov na 

Moravě 

 

Různé, diskuse, závěr 
 

 

Ověření usnášeníschopnosti: 

V době zahájení zasedání zastupitelstva obce v 17:00 hodin je na dnešním zasedání přítomno 12 členů ZO, 

což je nadpoloviční účast členů zastupitelstva obce. 

Starosta obce konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné. 

 

 

Hlasování o programu: pro – 12 

    proti – 0 

    zdržel se – 0 

 

Usnesení  Z1/21/02/22 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 2. 2. 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 Edita Karlíková a Ing. Antonín Jonášek. 

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 2. 2. 2022 pí Editu Karlíkovou a Ing. Antonína Jonáška. 

 

  Hlasování: pro – 10 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (pí Karlíková, Ing. Jonášek) 
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  Usnesení Z2/21/02/22 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 2. 2. 2022 pí Editu Karlíkovou a Ing. Antonína Jonáška. 

 

 

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

  Podle sdělení ověřovatelů zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce Ing. Libora Hubíka a p. Marka 

Vlčka 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 8. 12. 2021 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/21/02/22 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 8. 12. 2021 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 8. 12. 2021 do 2. 2. 2022 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 8. 12. 2021 do 

2. 2. 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 8. 12. 

2021 do 2. 2. 2022. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z4/21/02/22 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 8. 12. 

2021 do 2. 2. 2022. 

 

 

4. Veřejnoprávní smlouva – Pečovatelská služba Kroměříž z. ú. 
 

 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 350.000 Kč pro Pečovatelskou službu 

Kroměříž z.ú. Dotace je účelově určena na financování provozních nákladů. 
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 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2022/EO/001 

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 350.000 Kč mezi Obcí Tlumačov 

a příjemcem Pečovatelská služba Kroměříž z.ú., Nitranská 4091/11, 767 01 Kroměříž. 

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

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/21/02/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 350.000 Kč pro Pečovatelskou službu 

Kroměříž z.ú. Dotace je účelově určena na financování provozních nákladů. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2022/EO/001 

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 350.000 Kč mezi Obcí Tlumačov 

a příjemcem Pečovatelská služba Kroměříž z.ú., Nitranská 4091/11, 767 01 Kroměříž. 

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

 

 

5. Veřejnoprávní smlouva – Naděje, pobočka Otrokovice 
 

 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 103.100 Kč pro Naději, pobočka Otrokovice. 

Dotace je účelově určena: denní stacionář 36.800 Kč, domovy pro osoby se zdravotním postižením 

12.400 Kč, sociálně terapeutické dílny 45.200 Kč a sociální rehabilitace 8.700 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2022/EO/002 

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 103.100 Kč mezi Obcí Tlumačov 

a příjemcem Naděje, pobočka Otrokovice, Wolkerova 1274, 765 02 Otrokovice. 

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

 

  Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z6/21/02/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 103.100 Kč pro Naději, pobočka Otrokovice. 

Dotace je účelově určena: denní stacionář 36.800 Kč, domovy pro osoby se zdravotním postižením 

12.400 Kč, sociálně terapeutické dílny 45.200 Kč a sociální rehabilitace 8.700 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2022/EO/002 

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 103.100 Kč mezi Obcí Tlumačov 

a příjemcem Naděje, pobočka Otrokovice, Wolkerova 1274, 765 02 Otrokovice. 

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

 

 

6. Veřejnoprávní smlouva – S.K. Tlumačov z.s. 
 

 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 132.000 Kč pro S. K. Tlumačov, z.s. Dotace 

je účelově určena na výměnu podlahové krytiny v kabinách fotbalového hřiště. 
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 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č.2022/EO/003 

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 132.000 Kč mezi Obcí Tlumačov 

a příjemcem S. K. Tlumačov, z.s., Sportovní 696, 763 62 Tlumačov. 

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

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (Ing. Jonášek) 

 

 Usnesení Z7/21/02/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 132.000 Kč pro S. K. Tlumačov, z.s. Dotace 

je účelově určena na výměnu podlahové krytiny v kabinách fotbalového hřiště. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č.2022/EO/003 

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 132.000 Kč mezi Obcí Tlumačov 

a příjemcem S. K. Tlumačov, z.s., Sportovní 696, 763 62 Tlumačov. 

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

 

 

7.  Zpráva o činnosti Finančního výboru ZO Tlumačov za rok 2021 

 

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

předsedkyně FV pí Edita Karlíková. 

 

 Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva obce 

Tlumačov za rok 2021. 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (pí Karlíková) 

 

 Usnesení Z8/21/02/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva obce 

Tlumačov za rok 2021. 

 

 

8.  Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZO Tlumačov za rok 2021 
 

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

předseda KV Mgr. Aleš Kouřil. 

 

  Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce 

Tlumačov za rok 2021. 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (Mgr. Kouřil) 

 

 Usnesení Z9/21/02/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce 

Tlumačov za rok 2021. 
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9.  Zlínský kraj – darovací smlouvy na vypořádání pozemků v rámci silnic II. 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 uzavření darovacích smluv týkající se majetkoprávního 

vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/367 v obci Tlumačov a k.ú. Tlumačov na Moravě mezi obcí 

Tlumačov, se sídlem Nádražní 440, 763 62 Tlumačov a Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 

21, 761 90 Zlín. 

 

 Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z10/21/02/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje uzavření darovacích smluv týkající se majetkoprávního 

vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/367 v obci Tlumačov a k.ú. Tlumačov na Moravě mezi obcí 

Tlumačov, se sídlem Nádražní 440, 763 62 Tlumačov a Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 

21, 761 90 Zlín. 

 

 

10. EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení VB na pozemku 2455/1 v k.ú. Tlumačov na 

Moravě 
 

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

vedoucí odd. výstavby a majetku p. Michal Veselský. 

 

  Návrh usnesení:  

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

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Mikulička p. č.240/2, k. smyčka NN“, 

spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN na pozemku p.č. 2455/1 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 – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z11/21/02/22 

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

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Mikulička p. č.240/2, k. smyčka NN“, 

spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN na pozemku p.č. 2455/1 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.  

 

 

 

Různé, diskuse, závěr 
 

 Starosta obce podal informace ve věci návrhu Změny č. 2 ÚP Tlumačov. 

 Dále starosta informoval ve věci PD akce „Rekonstrukce ulice U Trojice“. Na základě požadavků 

zastupitelů byla konzultována možnost úpravy PD s projektantem stavby a ve stavební komisi RO s tím, 
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že navržená projektová dokumentace byla doporučena k realizaci. O těchto závěrech bude starosta 

informovat také nepřítomné zastupitele. 

 Starosta obce v souvislosti s akcí „Revitalizace území po těžbě vápenců v Kurovicích“ společnosti 

Skanska a.s. informoval o změně trasy odvozu zeminy (původní záměr byl využití zpevněné účelové a 

místní komunikace v majetku obce – K Lomu a U Písáku). Nová trasa je řešena na k.ú. Kurovice. 

 

 

 

 

 

Jednání skončilo v 18:10 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

Datum: 3. 2. 2022 

 

 

Ověřovatelé zápisu (podpis a datum ověření):  

 

 

 

 

 

 

Starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edita Karlíková Ing. Antonín Jonášek 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 2. 2. 2022 
 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 2. 2. 2022 přijalo tato usnesení: 

 

 

 Usnesení  Z1/21/02/22 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 2. 2. 2022.   

 

  Usnesení Z2/21/02/22 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 2. 2. 2022 pí Editu Karlíkovou a Ing. Antonína Jonáška. 

 

 Usnesení Z3/21/02/22 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 8. 12. 2021 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/21/02/22 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 8. 12. 

2021 do 2. 2. 2022. 

 

 Usnesení Z5/21/02/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 350.000 Kč pro Pečovatelskou službu 

Kroměříž z.ú. Dotace je účelově určena na financování provozních nákladů. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2022/EO/001 

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 350.000 Kč mezi Obcí Tlumačov 

a příjemcem Pečovatelská služba Kroměříž z.ú., Nitranská 4091/11, 767 01 Kroměříž. 

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

 

 Usnesení Z6/21/02/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 103.100 Kč pro Naději, pobočka Otrokovice. 

Dotace je účelově určena: denní stacionář 36.800 Kč, domovy pro osoby se zdravotním postižením 

12.400 Kč, sociálně terapeutické dílny 45.200 Kč a sociální rehabilitace 8.700 Kč. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2022/EO/002 

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 103.100 Kč mezi Obcí Tlumačov 

a příjemcem Naděje, pobočka Otrokovice, Wolkerova 1274, 765 02 Otrokovice. 

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

 

 Usnesení Z7/21/02/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 132.000 Kč pro S. K. Tlumačov, z.s. Dotace 

je účelově určena na výměnu podlahové krytiny v kabinách fotbalového hřiště. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č.2022/EO/003 o 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 132.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

příjemcem S. K. Tlumačov, z.s., Sportovní 696, 763 62 Tlumačov. 

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

 

 Usnesení Z8/21/02/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva obce 

Tlumačov za rok 2021. 
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 Usnesení Z9/21/02/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce 

Tlumačov za rok 2021. 

 

 Usnesení Z10/21/02/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje uzavření darovacích smluv týkající se majetkoprávního 

vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/367 v obci Tlumačov a k.ú. Tlumačov na Moravě mezi obcí 

Tlumačov, se sídlem Nádražní 440, 763 62 Tlumačov a Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 

21, 761 90 Zlín. 

 

 Usnesení Z11/21/02/22 

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

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Mikulička p. č.240/2, k. smyčka NN“, 

spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN na pozemku p.č. 2455/1 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.  

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu (podpis a datum ověření):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce  

Edita Karlíková Ing. Antonín Jonášek 


