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Z á p i s   č. 2  ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 7. 12. 2022 
 

* VEŘEJNÁ VERZE * 

 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
 

Program:  

1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu, složení 

slibu nového člena ZO 

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

3) Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 7. 9. 2022 do 7. 12. 2022 

4) Finanční výbor – doplnění členů 

5) Kontrolní výbor – doplnění členů 

6) Schválení Jednacího řádu výborů Zastupitelstva obce Tlumačov 

7) Prodej části pozemku p. č. 2453/3 v k. ú. Tlumačov na Moravě (Nehodovi) 

8) Prodej části pozemku p. č. 2453/3 v k. ú. Tlumačov na Moravě (Dočkalová) 

9) Nabídka k odkoupení pozemku p. č. 829/31 v k. ú. Tlumačov na Moravě 

10) EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení BVB na pozemku p. č. 1182/7 v k. ú. Tlumačov 

na Moravě 

11) Rozpočtové provizorium 

12) Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2022/PAM/006 o poskytnutí veřejné finanční podpory – 

DDM Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace (odloučené pracoviště Tlumačov) 

13) SFŽP ČR – podání žádosti o dotaci na malé užitkové vozidlo a dobíjecí stanici 

14) Smlouva o partnerství – MAP III ORP Otrokovice 

15) Změna č. 2 ÚP Tlumačov – nový termín pro vydání změny 

16) Zápůjčka ze sociálního fondu Obce Tlumačov 

17) Termíny zasedání orgánů obce v 1. pololetí 2023 

 

Různé, diskuse, závěr 
 

 

Ověření usnášeníschopnosti: 

V době zahájení zasedání zastupitelstva obce v 17:00 hodin je na dnešním zasedání přítomno 15 členů ZO, 

což je stoprocentní účast členů zastupitelstva obce. 

Starosta obce konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné. 

 

 

Hlasování o rozšířeném programu: pro – 14  

      proti – 0 

      zdržel se – 0 

 

(Paní Jitka Dvořáková se zúčastňovala hlasování až po složení slibu.) 

 

Usnesení  Z1/02/12/22 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 7. 12. 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 
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 Ověřovateli zápisu byli určeni Mgr. Lenka Odložilíková a p. Jiří Kvasnička. 

 

 

 Návrh usnesení: 

       Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku paní Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 7. 12. 2022 Mgr. Lenku Odložilíkovou a p. Jiřího Kvasničku. 

 

  Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (Mgr. Odložilíková, p. Kvasnička) 

 

(Paní Jitka Dvořáková se zúčastňovala hlasování až po složení slibu.) 

 

  Usnesení Z2/02/12/22 

       Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku paní Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 7. 12. 2022 Mgr. Lenku Odložilíkovou a p. Jiřího Kvasničku. 

 

  Z důvodu úmrtí zastupitele obce pana Otty Šnajdra dne 5. 11. 2022, zanikl podle zákona č. 491/2000 Sb., 

o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění, jeho mandát tímto dnem. 

    Na základě zániku mandátu pana Otty Šnajdra vznikl dnem 6. 11. 2022 za volební stranu „Pro Tlumačov 

– SNK“ mandát na funkci člena Zastupitelstva obce Tlumačov prvnímu náhradníkovi za tuto volební 

stranu, a to paní Jitce Dvořákové. 

  Paní Jitce Dvořákové bylo předáno Osvědčení rady obce o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva 

obce Tlumačov. 

  Paní Jitka Dvořáková složila slib člena zastupitelstva a od této chvíle se zúčastňovala hlasování jako 

řádný člen Zastupitelstva obce Tlumačov. 

 

 

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

  Podle sdělení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva obce dne 7. 9. 2022 Mgr. Lenky Odložilíkové a 

Mgr. Aleše Kouřila byl tento shledán v pořádku, bez připomínek. 

 Podle sdělení ověřovatelů zápisu z ustavujícího jednání zastupitelstva obce dne 19. 10. 2022 

Ing. Antonína Jonáška a Mgr. Aleše Kouřila byl tento shledán v pořádku, bez připomínek. 

 

 Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 7. 9. 2022 a ustavujícího zasedání 

ZO ze dne 19. 10. 2022 přednesl místostarosta obce Mgr. Rajmund Huráň. 

 

 Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu z jednání ZO dne 7. 9. 2022 a 

z ustavujícího zasedání ZO dne 19. 10. 2022.  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisů z minulých dvou zasedání ZO 

a bylo seznámeno s plněním usnesení minulých dvou zasedání zastupitelstva obce ze dne 7. 9. 2022 a 

19. 10. 2022 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/02/12/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu z jednání ZO dne 7. 9. 2022 a 

z ustavujícího zasedání ZO dne 19. 10. 2022.  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisů z minulých dvou zasedání ZO 

a bylo seznámeno s plněním usnesení minulých dvou zasedání zastupitelstva obce ze dne 7. 9. 2022 a 

19. 10. 2022 – bez připomínek. 
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3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 7. 9. 2022 do 7. 12. 2022 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 7. 9. 2022 do 

7. 12. 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 7. 9. 2022 

do 7. 12. 2022. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z4/02/12/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 7. 9. 2022 

do 7. 12. 2022. 

 

 

4. Finanční výbor – doplnění členů 
 

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

Ing. Jan Rýdel, tajemník OÚ. 

 

  Návrh usnesení: 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje počet členů Finančního výboru Zastupitelstva obce 

Tlumačov na 3 členy. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje doplnění finanční výboru o členy Bc. Lenku Řičicovou a pí 

Jitku Dvořákovou. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (pí Dvořáková, Bc. Řičicová) 

 

 Usnesení Z5/02/12/22 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje počet členů Finančního výboru Zastupitelstva obce 

Tlumačov na 3 členy. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje doplnění finanční výboru o členy Bc. Lenku Řičicovou a pí 

Jitku Dvořákovou. 

 

 

5. Kontrolní výbor – doplnění členů 
 

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

Ing. Jan Rýdel, tajemník OÚ. 

 

  Návrh usnesení: 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje počet členů Kontrolního výboru Zastupitelstva obce 

Tlumačov na 3 členy. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje doplnění kontrolního výboru o členy Ing. Rostislava Talaše 

a Mgr. Lenku Odložilíkovou. 

 

  Hlasování: pro – 13 
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   proti – 0 

   zdržel se – 2 (Mgr. Odložilíková, Ing. Talaš) 

 

 Usnesení Z6/02/12/22 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje počet členů Kontrolního výboru Zastupitelstva obce 

Tlumačov na 3 členy. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje doplnění kontrolního výboru o členy Ing. Rostislava Talaše 

a Mgr. Lenku Odložilíkovou. 

 

 

6. Schválení Jednacího řádu výborů Zastupitelstva obce Tlumačov 
 

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

Ing. Jan Rýdel, tajemník OÚ. 

 

  Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Tlumačov. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z7/02/12/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Tlumačov. 

 

 

7. Prodej části pozemku p. č. 2453/3 v k. ú. Tlumačov na Moravě (Nehodovi) 

 

 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 č. 1971-144/2022 ze dne 20. 9. 

2022 pro změnu hranice pozemku a změnu obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, 

prodej části „a“ z pozemku p. č. 2453/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 v k.ú. 

Tlumačov na Moravě za kupní cenu 200 Kč a dále dle podmínek stanovených v záměru, viz usnesení 

č. Z9/24/09/22 ze dne 7. 9. 2022, * nezveřejňovaný text *. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/02/12/22 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dle geometrického plánu č. 1971-144/2022 ze dne 20. 9. 

2022 pro změnu hranice pozemku a změnu obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, 

prodej části „a“ z pozemku p. č. 2453/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 v k.ú. 

Tlumačov na Moravě za kupní cenu 200 Kč a dále dle podmínek stanovených v záměru, viz usnesení 

č. Z9/24/09/22 ze dne 7. 9. 2022, * nezveřejňovaný text *. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy 

 

 

8.  Prodej části pozemku p. č. 2453/3 v k. ú. Tlumačov na Moravě (Dočkalová) 
 

 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 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1987-

444/2022 ze dne 17. 11. 2022 prodej pozemku p. č. 2453/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 

49 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 9.800 Kč a dále dle podmínek stanovených 

v záměru, viz usnesení č. Z10/24/09/22 ze dne 7. 9. 2022, * nezveřejňovaný text *. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z9/02/12/22 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1987-

444/2022 ze dne 17. 11. 2022 prodej pozemku p. č. 2453/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 

49 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 9.800 Kč a dále dle podmínek stanovených 

v záměru, viz usnesení č. Z10/24/09/22 ze dne 7. 9. 2022, * nezveřejňovaný text *. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy 

 

 

9.  Nabídka k odkoupení pozemku p. č. 829/31 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 bere na vědomí nabídku pana Pavla Zaorala, bytem Mánesova 430, 

763 62 Tlumačov, na odkoupení pozemku p. č. 829/31 v k.ú. Tlumačov na Moravě.  

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje nevyužít předkupního práva k odkoupení pozemku p. č. 

829/31 v k.ú. Tlumačov na Moravě * nezveřejňovaný text *. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z10/02/12/22 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí nabídku pana Pavla Zaorala, bytem Mánesova 430, 

763 62 Tlumačov, na odkoupení pozemku p. č. 829/31 v k.ú. Tlumačov na Moravě.  

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje nevyužít předkupního práva k odkoupení pozemku p. č. 

829/31 v k.ú. Tlumačov na Moravě * nezveřejňovaný text *. 

 

 

10. EG.D a.s. Brno – smlouva o zřízení VB na pozemku p. č. 1182/7 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, Kühr, nová TS, kabel NN“, spočívající 

v umístění zemního kabelového vedení NN a pojistkové skříně na pozemku p.č. 1182/7 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 – 15 
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   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z11/02/12/22 

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

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Kühr, nová TS, kabel NN“, spočívající 

v umístění zemního kabelového vedení NN a pojistkové skříně na pozemku p.č. 1182/7 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.  

 

 

11. Rozpočtové provizorium 
 

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

Lenka Dědková, vedoucí odd. ekonomického.  

 

 Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium pro Obec Tlumačov na I. čtvrtletí roku 2023. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z12/02/12/22 

 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium pro Obec Tlumačov na I. čtvrtletí roku 2023. 

 

 

12. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2022/PAM/006 o poskytnutí veřejné finanční podpory – 

DDM Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace (odloučené pracoviště 

Tlumačov) 
 

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

Ing. Simona Hrtúsová, referent odd. ekonomického.  

 

  Návrh usnesení:  

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2022/PAM/006 ze dne 21. 4. 

2022 o poskytnutí veřejné finanční podpory - Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková 

organizace (odloučené pracoviště Tlumačov).  

➢ Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 2022/PAM/006 

o poskytnutí veřejné finanční podpory mezi Obcí Tlumačov a Domem dětí a mládeže Sluníčko 

Otrokovice, příspěvková organizace (odloučené pracoviště Tlumačov). 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z13/02/12/22 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2022/PAM/006 ze dne 21. 4. 

2022 o poskytnutí veřejné finanční podpory - Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková 

organizace (odloučené pracoviště Tlumačov).  

➢ Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 2022/PAM/006 

o poskytnutí veřejné finanční podpory mezi Obcí Tlumačov a Domem dětí a mládeže Sluníčko 

Otrokovice, příspěvková organizace (odloučené pracoviště Tlumačov). 
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13. SFŽP ČR – podání žádosti o dotaci na malé užitkové vozidlo a dobíjecí stanici 
 

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

vedoucí odd. výstavby a majetku p. Michal Veselský. 

 

 Návrh usnesení:  

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí vyhlášení programu Národního plánu obnovy výzvy 

č. 3/2022 – Ekomobilita, jejímž poskytovatelem je Státní fond životního prostředí ČR.  

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádostí 

o dotaci na pořízení malého užitkového vozidla a dobíjecí stanice z programu Národního plánu 

obnovy výzvy č.3/2022 – Ekomobilita, jejímž poskytovatelem je Státní fond životního prostředí ČR. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z14/02/12/22 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí vyhlášení programu Národního plánu obnovy výzvy 

č. 3/2022 – Ekomobilita, jejímž poskytovatelem je Státní fond životního prostředí ČR.  

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádostí 

o dotaci na pořízení malého užitkového vozidla a dobíjecí stanice z programu Národního plánu 

obnovy výzvy č.3/2022 – Ekomobilita, jejímž poskytovatelem je Státní fond životního prostředí ČR. 

 

 

14. Smlouva o partnerství – MAP III ORP Otrokovice 
 

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

Ing. Jan Rýdel, tajemník OÚ. 

 

 Návrh usnesení:  

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o partnerství mezi městem 

Otrokovice a obcí Tlumačov, která upravuje vzájemnou spolupráci Příjemce a Partnera, kteří 

společně realizují Projekt „Místní akční plán III ORP Otrokovice“, s registračním číslem 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023109 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. 

➢ Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem výše uvedené smlouvy. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z15/02/12/22 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o partnerství mezi městem 

Otrokovice a obcí Tlumačov, která upravuje vzájemnou spolupráci Příjemce a Partnera, kteří 

společně realizují Projekt „Místní akční plán III ORP Otrokovice“, s registračním číslem 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023109 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. 

➢ Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem výše uvedené smlouvy. 

 

 

15. Změna č. 2 ÚP Tlumačov – nový termín pro vydání změny 
 

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

vedoucí odd. výstavby a majetku p. Michal Veselský. 

 

 

 Návrh usnesení:  
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  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje nový termín pro vydání změny č. 2 Územního plánu Tlumačov 

do 30. 6. 2023. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z16/02/12/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje nový termín pro vydání změny č. 2 Územního plánu Tlumačov 

do 30. 6. 2023. 

 

 

16. Zápůjčka ze sociálního fondu Obce Tlumačov 
 

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

Lenka Dědková, vedoucí odd. ekonomického.  

 

 Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje poskytnutí bezúročné zápůjčky ze Sociálního fondu Obce 

Tlumačov * nezveřejňovaný text *v, ve výši 20.000 Kč, schválené Správní radou sociálního fondu obce 

Tlumačov dne 24. 11. 2022. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z17/02/12/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje poskytnutí bezúročné zápůjčky ze Sociálního fondu Obce 

Tlumačov * nezveřejňovaný text *, ve výši 20.000 Kč, schválené Správní radou sociálního fondu obce 

Tlumačov dne 24. 11. 2022. 

 

 

17. Termíny zasedání orgánů obce v 1. pololetí 2023 
 

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

 

 Návrh usnesení:  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání ZO a bere na vědomí termíny 

zasedání RO v 1. pololetí 2023. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z18/02/12/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání ZO a bere na vědomí termíny 

zasedání RO v 1. pololetí 2023. 

 

 

Různé, diskuse, závěr 
 

• Ing. Jonášek vyslovil požadavek na vypracování plánu rozvoje obce na rok 2023 a také na nynější 

volební období. Následně popřál přítomným členům zastupitelstva k Vánocům a do nového roku. 

o Starosta obce sdělil, že plán rozvoje obce se již zpracovává. 
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• Starosta obce v závěru popřál členům zastupitelstva pokojné prožití Vánoc a do nového roku 

všechno nejlepší. 

 

 

 

 

 

 

Jednání skončilo v 18:25 hodin. 

Zapsala:  Dana Kouřilová 

Datum: 8. 12. 2022 

 

Ověřovatelé zápisu (podpis a datum ověření):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Kvasnička Mgr. Lenka Odložilíková 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 7. 12. 2022 
 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 7. 12. 2022 přijalo tato usnesení: 

 

 

 Usnesení  Z1/02/12/22 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 7. 12. 2022.   

 

  Usnesení Z2/02/12/22 

       Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku paní Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 7. 12. 2022 Mgr. Lenku Odložilíkovou a p. Jiřího Kvasničku. 

 

 Usnesení Z3/02/12/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu z jednání ZO dne 7. 9. 2022 a 

z ustavujícího zasedání ZO dne 19. 10. 2022.  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisů z minulých dvou zasedání ZO 

a bylo seznámeno s plněním usnesení minulých dvou zasedání zastupitelstva obce ze dne 7. 9. 2022 a 

19. 10. 2022 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/02/12/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 7. 9. 2022 

do 7. 12. 2022. 

 

 Usnesení Z5/02/12/22 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje počet členů Finančního výboru Zastupitelstva obce 

Tlumačov na 3 členy. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje doplnění finanční výboru o členy Bc. Lenku Řičicovou a pí 

Jitku Dvořákovou. 

 

 Usnesení Z6/02/12/22 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje počet členů Kontrolního výboru Zastupitelstva obce 

Tlumačov na 3 členy. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje doplnění kontrolního výboru o členy Ing. Rostislava Talaše 

a Mgr. Lenku Odložilíkovou. 

 

 Usnesení Z7/02/12/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Tlumačov. 

 

 Usnesení Z8/02/12/22 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dle geometrického plánu č. 1971-144/2022 ze dne 20. 9. 

2022 pro změnu hranice pozemku a změnu obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, 

prodej části „a“ z pozemku p. č. 2453/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 v k.ú. 

Tlumačov na Moravě za kupní cenu 200 Kč a dále dle podmínek stanovených v záměru, viz usnesení 

č. Z9/24/09/22 ze dne 7. 9. 2022, * nezveřejňovaný text *. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy 

 

 Usnesení Z9/02/12/22 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1987-

444/2022 ze dne 17. 11. 2022 prodej pozemku p. č. 2453/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 

49 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za kupní cenu 9.800 Kč a dále dle podmínek stanovených 

v záměru, viz usnesení č. Z10/24/09/22 ze dne 7. 9. 2022, * nezveřejňovaný text *. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 
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 Usnesení Z10/02/12/22 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí nabídku pana Pavla Zaorala, bytem Mánesova 430, 

763 62 Tlumačov, na odkoupení pozemku p. č. 829/31 v k.ú. Tlumačov na Moravě.  

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje nevyužít předkupního práva k odkoupení pozemku p. č. 

829/31 v k.ú. Tlumačov na Moravě * nezveřejňovaný text *. 

 

 Usnesení Z11/02/12/22 

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

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Kühr, nová TS, kabel NN“, spočívající 

v umístění zemního kabelového vedení NN a pojistkové skříně na pozemku p.č. 1182/7 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 Z12/02/12/22 

 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium pro Obec Tlumačov na I. čtvrtletí roku 2023. 

 

 Usnesení Z13/02/12/22 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2022/PAM/006 ze dne 21. 4. 

2022 o poskytnutí veřejné finanční podpory - Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková 

organizace (odloučené pracoviště Tlumačov).  

➢ Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 2022/PAM/006 

o poskytnutí veřejné finanční podpory mezi Obcí Tlumačov a Domem dětí a mládeže Sluníčko 

Otrokovice, příspěvková organizace (odloučené pracoviště Tlumačov). 

 

 Usnesení Z14/02/12/22 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí vyhlášení programu Národního plánu obnovy výzvy 

č. 3/2022 – Ekomobilita, jejímž poskytovatelem je Státní fond životního prostředí ČR.  

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádostí 

o dotaci na pořízení malého užitkového vozidla a dobíjecí stanice z programu Národního plánu 

obnovy výzvy č.3/2022 – Ekomobilita, jejímž poskytovatelem je Státní fond životního prostředí ČR. 

 

 Usnesení Z15/02/12/22 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o partnerství mezi městem 

Otrokovice a obcí Tlumačov, která upravuje vzájemnou spolupráci Příjemce a Partnera, kteří 

společně realizují Projekt „Místní akční plán III ORP Otrokovice“, s registračním číslem 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023109 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. 

➢ Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem výše uvedené smlouvy. 

 

 Usnesení Z16/02/12/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje nový termín pro vydání změny č. 2 Územního plánu Tlumačov 

do 30. 6. 2023. 

 

 Usnesení Z17/02/12/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje poskytnutí bezúročné zápůjčky ze Sociálního fondu Obce 

Tlumačov * nezveřejňovaný text *, ve výši 20.000 Kč, schválené Správní radou sociálního fondu obce 

Tlumačov dne 24. 11. 2022. 

 

 Usnesení Z18/02/12/22 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání ZO a bere na vědomí termíny 

zasedání RO v 1. pololetí 2023. 

 

Ověřovatelé zápisu (podpis a datum ověření): 

 

 

 

Starosta obce  

Jiří Kvasnička Mgr. Lenka Odložilíková 


