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Z á p i s   č. 22  ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 13. 4. 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 2. 2. 2022 do 13. 4. 2022 

4) Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2022/PAM/006 – Dům dětí a 

mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace 

5) Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2022/PAM/007 – S.K.Tlumačov 

z.s. 

6) Záměr prodeje částí pozemku p. č. 2453/3 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

7) GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem – smlouva o zřízení VB na pozemku p. č. 2453/3 v k. ú. 

Tlumačov na Moravě 

8) ČD – Telematika a.s. Praha – smlouva o zřízení budoucí služebnosti na pozemcích p. 

č. 2440/17 a 2540 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

9) EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení BVB na pozemku p. č. 2669/1 v k. ú. Tlumačov 

na Moravě 

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

Moravě 

11) EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení VB na pozemku 2529 v k.ú. Tlumačov na Moravě 

 

 

Různé: 

 Rekonstrukce ulice U Trojice – navržená PD 

 

Diskuse, závěr 
 

 

Ověření usnášeníschopnosti: 

V době zahájení zasedání zastupitelstva obce v 17:00 hodin je na dnešním zasedání přítomno 10 členů ZO, 

což je nadpoloviční účast členů zastupitelstva obce. 

Starosta obce konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné. 

 

 

Ing. Jonášek navrhl rozšíření programu o bod  

 

12) Pomoc Ukrajincům, jejichž zemi napadla ruská vojska 
 

 

Hlasování o rozšířeném programu: pro – 10 

      proti – 0 

      zdržel se – 0 

 

Usnesení  Z1/22/04/22 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 13. 4. 2022. 
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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 Dana Kouřilová. 

 Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Štefan Hrtús a p. Stanislav Jeřábek. 

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 13. 4. 2022 Ing. Štefana Hrtúse a p. Stanislava Jeřábka. 

 

  Hlasování: pro – 8 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (Ing. Hrtús, p. Jeřábek) 

 

  Usnesení Z2/22/04/22 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 13. 4. 2022 Ing. Štefana Hrtúse a p. Stanislava Jeřábka. 

 

 

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

  Podle sdělení ověřovatelů zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce pí Edity Karlíkové a Ing. 

Antonína Jonáška byl tento shledán v pořádku, bez připomínek. 

 

 Zprávu o kontrole plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce přednesl tajemník OÚ Ing. 

Jan Rýdel. 

 

 Návrh usnesení: 

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

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 2. 2. 2022 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 10 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/22/04/22 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 2. 2. 2022 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 2. 2. 2022 do 13. 4. 2022 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 2. 2. 2022 do 

13. 4. 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 2. 2. 2022 

do 13. 4. 2022. 

 

 Hlasování: pro – 10 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 
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 Usnesení Z4/22/04/22 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 2. 2. 2022 

do 13. 4. 2022. 

 

 

4. Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2022/PAM/006 – Dům dětí a 

mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace 
 

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

Ing. Simona Hrtúsová, odd. ekonomické.  

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková 

organizace, neinvestiční finanční transfer ve výši 69.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí 

příspěvku na činnost, a to na: 

 materiál na akci a soutěže, odměny pro soutěžící, odměny pro účastníky, občerstvení pro 

pomocníky, výtvarný materiál na tvořivou dílnu na akci „Orientační běh – hledání pokladu“ ve 

výši 3.000 Kč 

 výtvarný materiál, materiál na soutěže, pitný režim, občerstvení a sladkosti pro děti, zmrzlinu 

pro účastníky zájmových útvarů na akci „Rozlučky zájmových útvarů DDM Sluníčko“ ve výši 

3.000 Kč 

 úhradu medailí pro vítěze, nájemné Městské sportovní haly, mzdy profesionálních porotců, 

ozvučení na akci „O pohár starosty obce Tlumačov“ v aerobiku ve výši 15.000 Kč 

 úhradu hudebního ozvučení, pronájem tělocvičny ZŠ, lektorné, odměny pro vítěze na akci 

„Soutěž v aerobiku jednotlivců Tlumačov“ ve výši 10.000 Kč 

 výtvarný materiál ke tvoření, materiál na výzdobu akce a soutěže, odměny pro soutěžící, odměny 

pro účastníky, pitný režim pro vystupující, barvy na obličej, doprovodný program na akci 

„Odpoledne pro celou rodinu“ ve výši 5.000 Kč 

 ozvučení (DJ), odměny na akci „Čertoviny“ ve výši 4.000 Kč 

 částečnou úhradu mzdy externích pracovníků v Čajovně ve výši 15.000 Kč 

 drobné dárky pro vítěze výtvarné soutěže, dárečky pro účastníky výtvarné soutěže, odměny pro 

vystupující na slavnostním vyhodnocení výtvarné soutěže ve výši 4.000 Kč 

 ozvučení, odměny a materiál na akci „Den otevřených dveří“ ve výši 5.000 Kč 

 zakoupení vlakové soupravy do kroužku „Vlakový modelář“ ve výši 5.000 Kč. 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 2022/PAM/006 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 69.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

Domem dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem smlouvy   

 

 Hlasování: pro – 10 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/22/04/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková 

organizace, neinvestiční finanční transfer ve výši 69.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí 

příspěvku na činnost, a to na: 

 materiál na akci a soutěže, odměny pro soutěžící, odměny pro účastníky, občerstvení pro 

pomocníky, výtvarný materiál na tvořivou dílnu na akci „Orientační běh – hledání pokladu“ ve 

výši 3.000 Kč 

 výtvarný materiál, materiál na soutěže, pitný režim, občerstvení a sladkosti pro děti, zmrzlinu 

pro účastníky zájmových útvarů na akci „Rozlučky zájmových útvarů DDM Sluníčko“ ve výši 

3.000 Kč 

 úhradu medailí pro vítěze, nájemné Městské sportovní haly, mzdy profesionálních porotců, 

ozvučení na akci „O pohár starosty obce Tlumačov“ v aerobiku ve výši 15.000 Kč 
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 úhradu hudebního ozvučení, pronájem tělocvičny ZŠ, lektorné, odměny pro vítěze na akci 

„Soutěž v aerobiku jednotlivců Tlumačov“ ve výši 10.000 Kč 

 výtvarný materiál ke tvoření, materiál na výzdobu akce a soutěže, odměny pro soutěžící, odměny 

pro účastníky, pitný režim pro vystupující, barvy na obličej, doprovodný program na akci 

„Odpoledne pro celou rodinu“ ve výši 5.000 Kč 

 ozvučení (DJ), odměny na akci „Čertoviny“ ve výši 4.000 Kč 

 částečnou úhradu mzdy externích pracovníků v Čajovně ve výši 15.000 Kč 

 drobné dárky pro vítěze výtvarné soutěže, dárečky pro účastníky výtvarné soutěže, odměny pro 

vystupující na slavnostním vyhodnocení výtvarné soutěže ve výši 4.000 Kč 

 ozvučení, odměny a materiál na akci „Den otevřených dveří“ ve výši 5.000 Kč 

 zakoupení vlakové soupravy do kroužku „Vlakový modelář“ ve výši 5.000 Kč. 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 2022/PAM/006 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 69.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

Domem dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem smlouvy   

 

 

5. Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2022/PAM/007 – S.K. Tlumačov 

z.s. 
 

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

Ing. Simona Hrtúsová, odd. ekonomické.  

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje S.K. Tlumačov z.s. neinvestiční finanční transfer ve výši 

128.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to na 

 činnost a zabezpečení fungování družstva mladší přípravky, a to zejména na dopravu 

k zápasům, cestovní příkazy, materiál na zabezpečení družstva (sítě, balony, dresy, rukavice, 

rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), vybavení šaten (lavice, police, věšáky, apod.), 

startovné na turnaje, fotbalové soustředění – tábor, úklidové a prací prostředky, energie (vodné, 

stočné, elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů ve výši 18.000 Kč 

 činnost a zabezpečení fungování družstva mladších žáků, a to zejména na dopravu k zápasům, 

cestovní příkazy, materiál na zabezpečení družstva (sítě, balony, dresy, rukavice, rozlišováky, 

tréninkové a zápasové pomůcky), vybavení šaten (lavice, police, věšáky, apod.), startovné na 

turnaje, fotbalové soustředění – tábor, úklidové a prací prostředky, energie (vodné, stočné, 

elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů ve výši 35.000 Kč 

 činnost a zabezpečení fungování družstva starší přípravky, a to zejména na dopravu k zápasům, 

cestovní příkazy, materiál na zabezpečení družstva (sítě, balony, dresy, rukavice, rozlišováky, 

tréninkové a zápasové pomůcky), vybavení šaten (lavice, police, věšáky, apod.), startovné na 

turnaje, fotbalové soustředění – tábor, úklidové a prací prostředky, energie (vodné, stočné, 

elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů ve výši 35.000 Kč 

 činnost a zabezpečení fungování družstva dorostu, a to zejména na dopravu k zápasům, cestovní 

příkazy, materiál na zabezpečení družstva (sítě, balony, dresy, rukavice, rozlišováky, tréninkové 

a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové soustředění – tábor, úklidové a prací 

prostředky, energie (vodné, stočné, elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů ve výši 

30.000 Kč 

 zabezpečení turnaje mladších žáků a přípravky dne 28. 5. 2022, a to zejména nákup pohárů a 

cen pro jednotlivá zúčastněná družstva a občerstvení pro zúčastněné hráče ve výši 10.000 Kč 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 2022/PAM/007 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 128.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

S.K. Tlumačov z.s. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem smlouvy   
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  Hlasování: pro – 9 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (Ing. Jonášek) 

 

 Usnesení Z6/22/04/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje S.K. Tlumačov z.s. neinvestiční finanční transfer ve výši 

128.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to na 

 činnost a zabezpečení fungování družstva mladší přípravky, a to zejména na dopravu 

k zápasům, cestovní příkazy, materiál na zabezpečení družstva (sítě, balony, dresy, rukavice, 

rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), vybavení šaten (lavice, police, věšáky, apod.), 

startovné na turnaje, fotbalové soustředění – tábor, úklidové a prací prostředky, energie (vodné, 

stočné, elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů ve výši 18.000 Kč 

 činnost a zabezpečení fungování družstva mladších žáků, a to zejména na dopravu k zápasům, 

cestovní příkazy, materiál na zabezpečení družstva (sítě, balony, dresy, rukavice, rozlišováky, 

tréninkové a zápasové pomůcky), vybavení šaten (lavice, police, věšáky, apod.), startovné na 

turnaje, fotbalové soustředění – tábor, úklidové a prací prostředky, energie (vodné, stočné, 

elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů ve výši 35.000 Kč 

 činnost a zabezpečení fungování družstva starší přípravky, a to zejména na dopravu k zápasům, 

cestovní příkazy, materiál na zabezpečení družstva (sítě, balony, dresy, rukavice, rozlišováky, 

tréninkové a zápasové pomůcky), vybavení šaten (lavice, police, věšáky, apod.), startovné na 

turnaje, fotbalové soustředění – tábor, úklidové a prací prostředky, energie (vodné, stočné, 

elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů ve výši 35.000 Kč 

 činnost a zabezpečení fungování družstva dorostu, a to zejména na dopravu k zápasům, cestovní 

příkazy, materiál na zabezpečení družstva (sítě, balony, dresy, rukavice, rozlišováky, tréninkové 

a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové soustředění – tábor, úklidové a prací 

prostředky, energie (vodné, stočné, elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů ve výši 

30.000 Kč 

 zabezpečení turnaje mladších žáků a přípravky dne 28. 5. 2022, a to zejména nákup pohárů a 

cen pro jednotlivá zúčastněná družstva a občerstvení pro zúčastněné hráče ve výši 10.000 Kč 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 2022/PAM/007 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 128.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

S.K. Tlumačov z.s. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem smlouvy   

 

 

6. Záměr prodeje částí pozemku p. č. 2453/3 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 záměr prodeje částí pozemku p. č. 2453/3 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře cca 11 m2 a cca 2 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 200 Kč/m2 

s tím, že náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (návrh na vklad do katastru nemovitostí, 

geometrický plán atd.). 

 

 Hlasování: pro – 10 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z7/22/04/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr prodeje částí pozemku p. č. 2453/3 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře cca 11 m2 a cca 2 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 200 Kč/m2 

s tím, že náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (návrh na vklad do katastru nemovitostí, 

geometrický plán atd.). 
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7. GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem – smlouva o zřízení VB na pozemku p. č. 2453/3 

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 plynárenského zařízení stavby „STL plynovodní přípojka pro rodinný dům v obci 

Tlumačov, Metlov 858, číslo stavby: 9900113360“ – spočívající v uložení STL plynovodní přípojky 

na pozemku p. č. 2453/3 v k. ú. Tlumačov na Moravě se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 

940/96, 400 01 Ústí nad Labem. 

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

 

 Hlasování: pro – 10 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/22/04/22 

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

provozování plynárenského zařízení stavby „STL plynovodní přípojka pro rodinný dům v obci 

Tlumačov, Metlov 858, číslo stavby: 9900113360“ – spočívající v uložení STL plynovodní přípojky 

na pozemku p. č. 2453/3 v k. ú. Tlumačov na Moravě se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 

940/96, 400 01 Ústí nad Labem. 

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

 

 

8.  ČD – Telematika a.s. Praha – smlouva o zřízení budoucí služebnosti na pozemcích 

p. č. 2440/17 a 2540 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 služebnosti na zřízení 

a provozování podzemních inženýrských sítí, které budou realizovány v rámci stavby – „CZZL01L 

Tlumačov“ na pozemcích p. č. 2440/17 a 2540 v k.ú. Tlumačov na Moravě, se společností ČD – 

Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti.  

 

 Hlasování: pro – 10 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z9/22/04/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na zřízení 

a provozování podzemních inženýrských sítí, které budou realizovány v rámci stavby – „CZZL01L 

Tlumačov“ na pozemcích p. č. 2440/17 a 2540 v k.ú. Tlumačov na Moravě, se společností ČD – 

Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti.  
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9.  EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení BVB na pozemku p. č. 2669/1 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 uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, Zlatuška 

p. č.789/10, kabel NN“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN na pozemku 

p. č. 2669/1 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 BVB.  

 

 Hlasování: pro – 10 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z10/22/04/22 

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

břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, Zlatuška 

p. č.789/10, kabel NN“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN na pozemku 

p. č. 2669/1 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 BVB.  

 

 

10. EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení BVB 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 uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, Stoklásek p. č. 

202/2, přípojka 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 BVB.  

 

 Hlasování: pro – 10 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z11/22/04/22 

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

břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, Stoklásek p. č. 

202/2, přípojka 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 BVB.  
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11. EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení VB na pozemku 2529 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, Brázdil p. č. 812/1, přípojka NN“, 

spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN, kabelového pilíře SS200 a uzemnění na 

pozemku p. č. 2529 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 – 10 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z12/22/04/22 

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

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Brázdil p. č. 812/1, přípojka NN“, 

spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN, kabelového pilíře SS200 a uzemnění na 

pozemku p. č. 2529 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. 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.) 

 

  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. 

 

 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. 

 

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

  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.). 

 

  Návrh usnesení (Ing. Jonášek): 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje  

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

provozní náklady  
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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“ 

 ZO ukládá starostovi obce zahrnout finanční transakce do následující rozpočtové změny rozpočtu 

obce 2022. 

 

 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. 

 

 

Různé, diskuse, závěr 
 

o Rekonstrukce ulice U Trojice – navržená PD 

 

 

 

Jednání skončilo v 18.30 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

Datum: 14. 4. 2022 

 

Ověřovatelé zápisu (podpis a datum ověření):  

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Štefan Hrtús Stanislav Jeřábek 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 13. 4. 2022 
 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 13. 4. 2022 přijalo tato usnesení: 

 

 

 

 Usnesení  Z1/22/04/22 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 13. 4. 2022.   

 

  Usnesení Z2/22/04/22 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 13. 4. 2022 Ing. Štefana Hrtúse a p. Stanislava Jeřábka. 

 

 Usnesení Z3/22/04/22 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 2. 2. 2022 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/21/02/22 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 2. 2. 2022 

do 13. 4. 2022. 

 

 Usnesení Z5/22/04/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková 

organizace, neinvestiční finanční transfer ve výši 69.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí 

příspěvku na činnost, a to na: 

 materiál na akci a soutěže, odměny pro soutěžící, odměny pro účastníky, občerstvení pro 

pomocníky, výtvarný materiál na tvořivou dílnu na akci „Orientační běh – hledání pokladu“ ve 

výši 3.000 Kč 

 výtvarný materiál, materiál na soutěže, pitný režim, občerstvení a sladkosti pro děti, zmrzlinu 

pro účastníky zájmových útvarů na akci „Rozlučky zájmových útvarů DDM Sluníčko“ ve výši 

3.000 Kč 

 úhradu medailí pro vítěze, nájemné Městské sportovní haly, mzdy profesionálních porotců, 

ozvučení na akci „O pohár starosty obce Tlumačov“ v aerobiku ve výši 15.000 Kč 

 úhradu hudebního ozvučení, pronájem tělocvičny ZŠ, lektorné, odměny pro vítěze na akci 

„Soutěž v aerobiku jednotlivců Tlumačov“ ve výši 10.000 Kč 

 výtvarný materiál ke tvoření, materiál na výzdobu akce a soutěže, odměny pro soutěžící, odměny 

pro účastníky, pitný režim pro vystupující, barvy na obličej, doprovodný program na akci 

„Odpoledne pro celou rodinu“ ve výši 5.000 Kč 

 ozvučení (DJ), odměny na akci „Čertoviny“ ve výši 4.000 Kč 

 částečnou úhradu mzdy externích pracovníků v Čajovně ve výši 15.000 Kč 

 drobné dárky pro vítěze výtvarné soutěže, dárečky pro účastníky výtvarné soutěže, odměny pro 

vystupující na slavnostním vyhodnocení výtvarné soutěže ve výši 4.000 Kč 

 ozvučení, odměny a materiál na akci „Den otevřených dveří“ ve výši 5.000 Kč 

 zakoupení vlakové soupravy do kroužku „Vlakový modelář“ ve výši 5.000 Kč. 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 2022/PAM/006 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 69.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

Domem dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem smlouvy   
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 Usnesení Z6/22/04/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje S.K. Tlumačov z.s. neinvestiční finanční transfer ve výši 

128.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to na 

 činnost a zabezpečení fungování družstva mladší přípravky, a to zejména na dopravu 

k zápasům, cestovní příkazy, materiál na zabezpečení družstva (sítě, balony, dresy, rukavice, 

rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), vybavení šaten (lavice, police, věšáky, apod.), 

startovné na turnaje, fotbalové soustředění – tábor, úklidové a prací prostředky, energie (vodné, 

stočné, elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů ve výši 18.000 Kč 

 činnost a zabezpečení fungování družstva mladších žáků, a to zejména na dopravu k zápasům, 

cestovní příkazy, materiál na zabezpečení družstva (sítě, balony, dresy, rukavice, rozlišováky, 

tréninkové a zápasové pomůcky), vybavení šaten (lavice, police, věšáky, apod.), startovné na 

turnaje, fotbalové soustředění – tábor, úklidové a prací prostředky, energie (vodné, stočné, 

elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů ve výši 35.000 Kč 

 činnost a zabezpečení fungování družstva starší přípravky, a to zejména na dopravu k zápasům, 

cestovní příkazy, materiál na zabezpečení družstva (sítě, balony, dresy, rukavice, rozlišováky, 

tréninkové a zápasové pomůcky), vybavení šaten (lavice, police, věšáky, apod.), startovné na 

turnaje, fotbalové soustředění – tábor, úklidové a prací prostředky, energie (vodné, stočné, 

elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů ve výši 35.000 Kč 

 činnost a zabezpečení fungování družstva dorostu, a to zejména na dopravu k zápasům, cestovní 

příkazy, materiál na zabezpečení družstva (sítě, balony, dresy, rukavice, rozlišováky, tréninkové 

a zápasové pomůcky), startovné na turnaje, fotbalové soustředění – tábor, úklidové a prací 

prostředky, energie (vodné, stočné, elektrická energie, plyn), občerstvení hráčů ve výši 

30.000 Kč 

 zabezpečení turnaje mladších žáků a přípravky dne 28. 5. 2022, a to zejména nákup pohárů a 

cen pro jednotlivá zúčastněná družstva a občerstvení pro zúčastněné hráče ve výši 10.000 Kč 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční 

podpory č. 2022/PAM/007 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 128.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

S.K. Tlumačov z.s. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem smlouvy   

 

 Usnesení Z7/22/04/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr prodeje částí pozemku p. č. 2453/3 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře cca 11 m2 a cca 2 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 200 Kč/m2 

s tím, že náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující (návrh na vklad do katastru nemovitostí, 

geometrický plán atd.). 

 

 Usnesení Z8/22/04/22 

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

provozování plynárenského zařízení stavby „STL plynovodní přípojka pro rodinný dům v obci 

Tlumačov, Metlov 858, číslo stavby: 9900113360“ – spočívající v uložení STL plynovodní přípojky 

na pozemku p. č. 2453/3 v k. ú. Tlumačov na Moravě se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 

940/96, 400 01 Ústí nad Labem. 

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

 

 Usnesení Z9/22/04/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na zřízení 

a provozování podzemních inženýrských sítí, které budou realizovány v rámci stavby – „CZZL01L 

Tlumačov“ na pozemcích p. č. 2440/17 a 2540 v k.ú. Tlumačov na Moravě, se společností ČD – 

Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti.  
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 Usnesení Z10/22/04/22 

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

břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, Zlatuška 

p. č.789/10, kabel NN“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN na pozemku 

p. č. 2669/1 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 BVB.  

 

 Usnesení Z11/22/04/22 

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

břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, Stoklásek p. č. 

202/2, přípojka 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 BVB.  

 

 Usnesení Z12/22/04/22 

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

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Brázdil p. č. 812/1, přípojka NN“, 

spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN, kabelového pilíře SS200 a uzemnění na 

pozemku p. č. 2529 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 Z13/22/04/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje finanční dar Římskokatolické farnosti Tlumačov, Masarykova 

62 ve výši 100.000 Kč na pokrytí provozních nákladů. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu (podpis a datum ověření):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce  

Ing. Štefan Hrtús Stanislav Jeřábek 


