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Z á p i s   č. 24  ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 7. 9. 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 29. 6. 2022 do 7. 9. 2022 

4) Prodej části pozemku p. č. 72/3 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

5) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) – podání žádosti 

o bezúplatný převod pozemku p. č. 1398/21 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

6) EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení BVB na pozemku p. č. 2528 v k. ú. Tlumačov na 

Moravě 

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

na Moravě 

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

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

10) Prodej částí pozemku p. č. 2453/3 vk. ú. Tlumačov na Moravě 

11) Skanska a.s. Praha – smlouva o užívání ÚK K lomu 

12) Snížení odvodu z odpisů – p. o. ZŠ Tlumačov 

 

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. 

 

Starosta ještě před hlasováním navrhl stáhnout z programu bod č.11. 

Zastupitel Ing. Jaroslav Ševela požádal o ponechání bodu č. 11 v programu zasedání. 

 

Hlasování o rozšířeném programu: pro – 8 (Mgr. Kouřil, pí Karlíková, p. Hrubý, Mgr. Odložilíková,  

      Ing. Jonášek, Ing. Ševela, Ing. Talaš, pí Janoštíková) 

      proti – 0 

      zdržel se – 3 (p. Horka, Mgr. Huráň, p. Jeřábek) 

 

Usnesení  Z1/24/09/22 
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 7. 9. 2022. 

 

 

1. Schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu 

 

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

  Zapisovatelkou byla pověřena pí Lenka Dědková. 

 Ověřovateli zápisu byli určeni Mgr. Aleš Kouřil a Mgr. Lenka Odložilíková. 
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 Návrh usnesení: 

       Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku paní Lenku Dědkovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 7. 9. 2022 Mgr. Aleše Kouřila a Mgr. Lenku Odložilíkovou. 

 

   

Hlasování: pro – 9 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (Mgr. Kouřil, Mgr. Lenka Odložilíková) 

 

  Usnesení Z2/24/09/22 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku paní Lenku Dědkovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 7. 9. 2022 Mgr. Aleše Kouřila a Mgr. Lenku Odložilíkovou. 

 

 

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

  Podle sdělení ověřovatelů zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce pí Hany Janoštíkové a p. Davida 

Hrubého 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 minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 6. 2022 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/24/09/22 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 6. 2022 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 29. 6. 2022 do 7. 9. 2022 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 29. 6. 2022 do 

7. 9. 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 29. 6. 

2022 do 7. 9. 2022. 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z4/24/09/22 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 29. 6. 

2022 do 7. 9. 2022. 
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4. Prodej části pozemku p. č. 72/3 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 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1967-

93/2022 ze dne 19. 6. 2022 prodej pozemku p. č. 72/6 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 37 m2 

v k. ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 37.000 Kč a dále dle podmínek stanovených v záměru, 

viz usnesení č. Z9/23/06/22 ze dne 29. 6. 2022, *nezveřejňovaný text* 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/24/09/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1967-

93/2022 ze dne 19. 6. 2022 prodej pozemku p. č. 72/6 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 37 m2 

v k. ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 37.000 Kč a dále dle podmínek stanovených v záměru, 

viz usnesení č. Z9/23/06/22 ze dne 29. 6. 2022, *nezveřejňovaný text* 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy 

 

 

5. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZVSM) – podání žádosti 

o bezúplatný převod pozemku p. č. 1398/21 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 ve veřejném zájmu a z hlediska zákona č.13/1997 Sb., 

o komunikacích, v platném znění, podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č.1398/21 v k.ú. 

Tlumačov na Moravě z majetku České republiky do vlastnictví obce Tlumačov na Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Zlín.  

 

  Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z6/24/09/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje ve veřejném zájmu a z hlediska zákona č.13/1997 Sb., 

o komunikacích, v platném znění, podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č.1398/21 v k.ú. 

Tlumačov na Moravě z majetku České republiky do vlastnictví obce Tlumačov na Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Zlín.  

 

 

6. EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení BVB na pozemku p. č. 2528 v k. ú. Tlumačov 

na Moravě 
 

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

vedoucí odd. výstavby a majetku p. Michal Veselský. 
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  Návrh usnesení:  

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

břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, Chlud č.p.643, 

kabel NN“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN na pozemku p.č. 2528 v k.ú. 

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

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o BVB.  

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z7/24/09/22 

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

břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, Chlud č.p.643, 

kabel NN“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN na pozemku p.č. 2528 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.  

 

 

7. EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení BVB na pozemku p. č. 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, Ředina č.p.246, 

přípojka NN“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a kabelového pilíře 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 – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/24/09/22 

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

břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, Ředina č.p.246, 

přípojka NN“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a kabelového pilíře 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.  

 

 

8.  Záměr prodeje části 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 část pozemku p.č.2453/3 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 1 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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 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z9/24/09/22 

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

komunikace o výměře cca 1 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.). 

 

 

9.  Záměr prodeje části 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 část pozemku p.č.2453/3 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 48 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 – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z10/24/09/22 

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

komunikace o výměře cca 48 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.). 

 

 

10. Prodej části 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 dle geometrických plánů pro rozdělení pozemku č.1964-

86/2022 ze dne 22.5.2022 a č.1976-127/2022 ze dne 22.8.2022 prodej pozemku p.č.st 251/4 – 

zastavěná plocha o výměře 10 m2 a pozemek p.č. 2453/29 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 

3 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 2.600 Kč a dále dle podmínek stanovených 

v záměru, viz usnesení č. Z7/22/04/22 ze dne 13. 4. 2022, *nezveřejňovaný text* 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z11/24/09/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dle geometrických plánů pro rozdělení pozemku č.1964-

86/2022 ze dne 22.5.2022 a č.1976-127/2022 ze dne 22.8.2022 prodej pozemku p.č.st 251/4 – 

zastavěná plocha o výměře 10 m2 a pozemek p.č. 2453/29 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
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3 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 2.600 Kč a dále dle podmínek stanovených 

v záměru, viz usnesení č. Z7/22/04/22 ze dne 13. 4. 2022, *nezveřejňovaný text* 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy 

 

 

11. Skanska a.s. Praha – smlouva o užívání ÚK K lomu 
 

 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 způsobu náhrady nákladů za užívání účelové 

komunikace K lomu se smlouvou darovací o provedení opravy místní komunikace ul. Jiráskova 

v Tlumačově se společností Skanska a.s. Praha.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o způsobu náhrady nákladů se 

smlouvou darovací. 

 

Do diskuse se přihlásil zastupitel Ing. Jaroslav Ševela: 

 

Předmětnou problematiku, respektive obdobnou, s názvem „Skanska a.s. Praha – návrh pronájmu 

pozemků pod zpevněnou účelovou komunikací K lomu“ zařadil starosta na program jednání zastupitelstva 

již 8.12.2021 s tím, že z důvodu právních rozporů ho navrhl při schvalování programu jednání stáhnout 

z programu. 

 

V uvedeném období od 12/2021 do současnosti probíhá odtěžování a odvoz materiálu uvedeného jako 

nadložní vrstva skrývkového materiálu z lokality bývalého lomu v k.ú. Kurovice po zpevněné (panelové) 

komunikaci K lomu, která je ve vlastnictví Obce Tlumačov, bez jakéhokoliv povolení ze strany Obce 

Tlumačov, přičemž na předmětné komunikaci je dlouhodobě vyloučen, respektive zakázán, pojezd 

motorovými vozidly! 

Aktuálně je řada silničních betonových panelů poškozena a v průběhu dne jsou těžkými vozidly 

ohrožováni chodci (většinou občané Tlumačova), kteří tuto panelovou účelovou komunikaci využívají 

v rámci relaxačních rodinných vycházek. Pojíždění a užívání komunikace nákladními vozidly je 

v rozporu s platným dopravním značením, je v rozporu s Pasportem komunikací obce Tlumačov, a to vše 

bez jakéhokoliv řešení směřující k nápravě, či případného sankcionování, ze strany vlastníka 

komunikace – tj. Obce Tlumačov. 

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 

převážně úzké komunikaci byl a v současnosti stále je vyloučen (zakázán) provoz motorových vozidel 

(jen na povolení Obce Tlumačov), tak se jedná o bezpečnou komunikaci právě pro pěší – zejména rodiny 

s malými dětmi. 

Současně upozorňuji, že v podkladových materiálech pro zastupitele není/nebyla přiložena Smlouva o 

způsobu náhrady nákladů se smlouvou darovací! Jak má zastupitelstvo rozhodovat, když nezná obsah 

smlouvy a podmínky v ní uvedené!? 

Vyzývám proto všechny členy zastupitelstva, nechť jednají a rozhodují v zájmu občanů obce Tlumačov 

– to znamená, že nebude schváleno užívání účelové komunikace K lomu za účelem vývozu/odvozu 

nadložní vrstvy skrývkového materiálu z lokality „Kurovického lomu“ společností Skanska a.s. pro 

potřeby stavby dálnice D49 Hulín – Fryšták.  

 

Protinávrh usnesení (Ing. Ševela): 

1) Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje smlouvu o způsobu náhrady nákladů za užívání účelové 

komunikace K lomu a neschvaluje také smlouvu darovací o provedení opravy místní komunikace ul. 

Jiráskova se společností Skanska a.s. 

2) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a obecní úřad zajištěním dodržování platného dopravního 

značení na místní účelové komunikaci K lomu, která se nachází 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. 
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 Hlasování o protinávrhu: pro – 11 

     proti – 0 

     zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z12/24/09/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje smlouvu o způsobu náhrady nákladů za užívání účelové 

komunikace K lomu a neschvaluje také smlouvu darovací o provedení opravy místní komunikace ul. 

Jiráskova se společností Skanska a.s. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu a obecní úřad zajištěním dodržování platného 

dopravního značení na místní komunikaci K lomu, která se nachází 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. 

 

 

12. Snížení odvodu z odpisů – p. o. ZŠ Tlumačov 
 

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

Lenka Dědková, vedoucí odd. ekonomického.  

 

  Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov rozhodlo o snížení odvodu z odpisů p.o. Základní škola Tlumačov 

o 50.000 Kč za 2. pololetí roku 2022. 

 

 Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z13/24/09/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov rozhodlo o snížení odvodu z odpisů p.o. Základní škola Tlumačov 

o 50.000 Kč za 2. pololetí roku 2022. 

 

Různé, diskuse, závěr 
 

Na základě požadavku z minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.6.2022, byla zastupitelům 

předložena tabulka financování investiční akce „Rekonstrukce ulice Sokolská, Tlumačov“. 

 

Tajemník OÚ Ing. Jan Rýdel seznámil přítomné zastupitele z organizací končícího volebního období 2018 - 

2022. 

 

 

Jednání skončilo v 18 :30 hodin. 

Zapsala:  Lenka Dědková 

Datum: 8. 9. 2022 

 

 

Ověřovatelé zápisu (podpis a datum ověření):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce  

 

Mgr. Aleš Kouřil Mgr. Lenka Odložilíková 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 7. 9. 2022 
 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 7. 9. 2022 přijalo tato usnesení: 

 

 

 

 Usnesení  Z1/24/09/22 
  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 7. 9. 2022.   

 

  Usnesení Z2/24/09/22 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku paní Lenku Dědkovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 7. 9. 2022 Mgr. Aleše Kouřila a Mgr. Lenku Odložilíkovou 

 

 Usnesení Z3/24/09/22 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 6. 2022 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/24/09/22 
 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 29. 6. 

2022 do 7. 9. 2022. 

 

 Usnesení Z5/24/09/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1967-

93/2022 ze dne 19. 6. 2022 prodej pozemku p. č. 72/6 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 37 m2 

v k. ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 37.000 Kč a dále dle podmínek stanovených v záměru, 

viz usnesení č. Z9/23/06/22 ze dne 29. 6. 2022, *nezveřejňovaný text* 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy 

 

 Usnesení Z6/24/09/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje ve veřejném zájmu a z hlediska zákona č.13/1997 Sb., 

o komunikacích, v platném znění, podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č.1398/21 v k.ú. 

Tlumačov na Moravě z majetku České republiky do vlastnictví obce Tlumačov na Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Zlín.  

 

 Usnesení Z7/24/09/22 

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

břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, Chlud č.p.643, 

kabel NN“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN na pozemku p.č. 2528 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 Z8/24/09/22 

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

břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – „Tlumačov, Ředina č.p.246, 

přípojka NN“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a kabelového pilíře 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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 Usnesení Z9/24/09/22 

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

komunikace o výměře cca 1 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 Z10/24/09/22 

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

komunikace o výměře cca 48 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 Z11/24/09/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dle geometrických plánů pro rozdělení pozemku č.1964-

86/2022 ze dne 22.5.2022 a č.1976-127/2022 ze dne 22.8.2022 prodej pozemku p.č.st 251/4 – 

zastavěná plocha o výměře 10 m2 a pozemek p.č. 2453/29 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 

3 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 2.600 Kč a dále dle podmínek stanovených 

v záměru, viz usnesení č. Z7/22/04/22 ze dne 13. 4. 2022, *nezveřejňovaný text* 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy 

 

 Usnesení Z12/24/09/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov neschvaluje smlouvu o způsobu náhrady nákladů za užívání účelové 

komunikace K lomu a neschvaluje také smlouvu darovací o provedení opravy místní komunikace ul. 

Jiráskova se společností Skanska a.s. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu a obecní úřad zajištěním dodržování platného 

dopravního značení na místní komunikaci K lomu, která se nachází 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. 

 

 Usnesení Z13/24/09/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov rozhodlo o snížení odvodu z odpisů p.o. Základní škola Tlumačov 

o 50.000 Kč za 2. pololetí roku 2022. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu (podpis a datum ověření):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce  

Mgr. Aleš Kouřil Mgr. Lenka Odložilíková 


