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Z á p i s   č. 3  ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 1. 2. 2023 
 
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 7. 12. 2022 do 1. 2. 2023 

4) Rozpočtové opatření č. 1/2022 

5) Plán investičních akcí na rok 2023 

6) Rozpočet obce na rok 2023 

7) Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2026 

8) Převod kompetence ze zastupitelstva na radu obce 

9) Monitoring plnění akčního plánu Programu rozvoje obce za období 2019-2022 

10) BD č.p. 862, ul. U Trojice – řešení majetkoprávního stavu 

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

Moravě 

12) Doplnění obsahu změny č. 3 Územního plánu Tlumačov – DANAD s.r.o., Zlín 

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

14) Veřejnoprávní smlouva – S.K. Tlumačov, z.s. 

15) Veřejnoprávní smlouva – Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková 

organizace 

 

 

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 programu:   pro – 15  

      proti – 0 

      zdržel se – 0 

 

 

Usnesení Z1/03/02/23 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 1. 2. 2023. 

 

 

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. Věra Vystrčilová a Mgr. Markéta Vojtášková. 

 

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku paní Lenku Dědkovou a ověřovatele zápisu 

Mgr. Věru Vystrčilovou a Mgr. Markétu Vojtáškovou ze zasedání zastupitelstva obce dne 1. 2. 2023. 
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  Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (Mgr. Vystrčilová, Mgr. Vojtášková) 

 

 Usnesení Z2/03/02/23 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku paní Lenku Dědkovou a ověřovatele zápisu 

Mgr. Věru Vystrčilovou a Mgr. Markétu Vojtáškovou ze zasedání zastupitelstva dne 1. 2. 2023. 

 

 

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

  Podle sdělení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva obce dne 7. 12. 2022 Mgr. Lenky Odložilíkové 

a pana Jiřího Kvasničky byl tento shledán v pořádku, bez připomínek. 

 

 Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 7. 12. 2022 přednesl místostarosta 

obce Mgr. Rajmund Huráň. 

 

 Návrh usnesení: 

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

seznámeno s plněním usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 7. 12. 2022 – bez 

připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/03/02/23 

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

seznámeno s plněním usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 7. 12. 2022 – bez 

připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 7. 12. 2022 do 1. 2. 2023 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 7. 12. 2022 do 

1. 2. 2023 – 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. 12. 2022 do 1. 2. 2023. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z4/03/02/23 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 

7. 12. 2022 do 1. 2. 2023. 

 

 

4. Rozpočtové opatření č. 1/2022 
 

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

Lenka Dědková, vedoucí odd. ekonomického. 
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  Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 rozpočtu obce pro rok 2022 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 321 000 Kč s tím, že celkové příjmy obce pro rok 2022 po 

opatření č. 1/2022 činí 51 537 661 Kč. 

 
 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/03/02/23 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 rozpočtu obce pro rok 2022 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 321 000 Kč s tím, že celkové příjmy obce pro rok 2022 po 

opatření č. 1/2022 činí 51 537 661 Kč. 

 

 

5. Plán investičních akcí na rok 2023 
 

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

Michal Veselský, vedoucí odd. výstavby a majetku. 

 

 Návrh usnesení: 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov projednalo a schvaluje plán investičních akcí na rok 2023 

v předloženém znění.   

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k zapracování plánu investičních akcí do rozpočtu 

obce Tlumačov na rok 2023. 

 

1. protinávrh (Ing. Antonín Jonášek): 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov projednalo a schvaluje plán investičních akcí na rok 2023 

v předloženém znění s následujícím doplněním: 

- rekonstrukce hřbitova – II. etapa 

- zpracování PD parkoviště ulice Dolní a Masarykova.   

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k zapracování plánu investičních akcí do rozpočtu 

obce Tlumačov na rok 2023. 

 

 Hlasování o 1. protinávrhu: pro – 1 (Ing. Jonášek) 

proti – 9 (pp Horka, Mgr. Huráň, Jeřábek, Kvasnička, Ing. Hrtús, Mgr. 

  Vojtášková, Mgr. Vystrčilová, Dvořáková, Bc. Řičicová) 

zdržel se – 5 (pp Karlíková, Mgr. Kouřil, Mgr. Odložilíková, Janoštíková, 

                              Ing. Talaš) 

 

 Hlasování o původním návrhu usnesení: pro – 14 

proti – 0 

zdržel se – 1 (Ing. Jonášek) 

 

 Usnesení Z6/03/02/23 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov projednalo a schvaluje plán investičních akcí na rok 2023 

v předloženém znění.   

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k zapracování plánu investičních akcí do rozpočtu 

obce Tlumačov na rok 2023. 

 

 

6. Rozpočet obce na rok 2023 
 

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

Lenka Dědková, vedoucí odd. ekonomického. 
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  Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Tlumačov na rok 2023 jako schodkový: 

Příjmy obce      56 948 900 Kč 

Běžné výdaje      41 990 900 Kč 

Kapitálové výdaje      18 720 000 Kč 

Schodek rozpočtu je kryt financováním ve výši      3 762 000 Kč 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje závazné ukazatele rozpočtu obce Tlumačov na rok 2023 takto: 

Celkové příjmy ve výši     56 948 900 Kč 

Běžné výdaje ve výši     41 990 900 Kč 

z toho: 

p.o. MŠ            1 139 000 Kč 

p.o. ZŠ         5 489 000 Kč 

Kapitálové výdaje ve výši     18 720 000 Kč 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (Ing. Jonášek) 

 

 Usnesení Z7/03/02/23 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Tlumačov na rok 2023 jako schodkový: 

Příjmy obce      56 948 900 Kč 

Běžné výdaje      41 990 900 Kč 

Kapitálové výdaje      18 720 000 Kč 

Schodek rozpočtu je kryt financováním ve výši      3 762 000 Kč 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje závazné ukazatele rozpočtu obce Tlumačov na rok 2023 takto: 

Celkové příjmy ve výši     56 948 900 Kč 

Běžné výdaje ve výši     41 990 900 Kč 

z toho: 

p.o. MŠ            1 139 000 Kč 

p.o. ZŠ         5 489 000 Kč 

Kapitálové výdaje ve výši     18 720 000 Kč 

 

 

7. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2026 

 

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

Lenka Dědková, vedoucí odd. ekonomického. 

 

 Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2026 

v předloženém znění. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z8/03/02/23 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2026 

v předloženém znění. 
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8.  Převod kompetence ze zastupitelstva na radu obce 
 

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

Lenka Dědková, vedoucí odd. ekonomického. 

 

  Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady obce k provádění rozpočtových opatření 

v případě přijatých transferů ve volebním období 2022–2026. 

  

Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z9/03/02/23 

Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady obce k provádění rozpočtových opatření 

v případě přijatých transferů ve volebním období 2022–2026. 

 

 

9.  Monitoring plnění akčního plánu Programu rozvoje obce za období 2019 - 2022 
 

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

Ing. Jan Rýdel, tajemník OÚ. 

 

  Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předložený monitoring plnění Programu rozvoje obce za období 

2019 až 2022. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z10/03/02/23 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předložený monitoring plnění Programu rozvoje obce za období 

2019 až 2022. 

 

 

10. BD č.p. 862, ul. U Trojice – řešení majetkoprávního stavu 
 

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

Michal Veselský, vedoucí odd. výstavby a majetku. 

 

  Návrh usnesení:  

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje zachování stávajícího modelu vlastnictví bytového domu 

č.p.862, ul. U Trojice, Tlumačov, tj., že tento bytový dům zůstane i nadále ve vlastnictví obce 

Tlumačov. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje příslušné oddělení OÚ Tlumačov, aby informaci o tomto 

rozhodnutí oznámilo všem nájemníkům. 

 

Hlasování: pro – 6 (Mgr. Huráň, Ing. Hrtús, Mgr. Vojtášková, Mgr. Vystrčilová, pí Janoštíková,  

Bc. Řičicová) 

proti – 0 

 zdržel se – 9 (pp Horka, Jeřábek, Karlíková, Dvořáková, Kvasnička, Mgr. Kouřil, 

         Mgr. Odložilíková, Ing. Talaš, Ing. Jonášek) 
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Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

 

 

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

Moravě 
 

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

Michal Veselský, vedoucí odd. výstavby a majetku.  

 

 Návrh usnesení:  

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

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Hofírek čp.644, kabel NN“, spočívající 

v umístění zemního kabelového vedení NN a pojistkové skříně 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 zřízení věcného břemene.  

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z11/03/02/23 

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

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Hofírek čp.644, kabel NN“, spočívající 

v umístění zemního kabelového vedení NN a pojistkové skříně 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 zřízení věcného břemene.  

 

 

12. Doplnění obsahu změny č. 3 Územního plánu Tlumačov – DANAD s.r.o., Zlín 
 

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

Michal Veselský, vedoucí odd. výstavby a majetku.  

 

  Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Tlumačov  

1. schvaluje  

a) doplnění obsahu pořízení změny č. 3 Územního plánu Tlumačov dle přílohy k tomuto usnesení a 

její pořízení zkráceným postupem podle § 55a a násl. stavebního zákona, 

b) podmínění pořízení změny č. 3 Územního plánu Tlumačov v souladu s § 55a odst. 6 stavebního 

zákona úhradou nákladů uvedených v § 55a odst. 2 stavebního zákona jejím navrhovatelem, 

2. ukládá starostovi obce 

a) informovat navrhovatele změny o rozhodnutí Zastupitelstva obce Tlumačov dle bodu 1 tohoto 

usnesení, 

b) zabezpečit proces pořízení změny dle bodu 1 tohoto usnesení v termínu do 31.12.2025. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z12/03/02/23 

Zastupitelstvo obce Tlumačov  

1. schvaluje  

a) doplnění obsahu pořízení změny č. 3 Územního plánu Tlumačov dle přílohy k tomuto usnesení a 

její pořízení zkráceným postupem podle § 55a a násl. stavebního zákona, 

b) podmínění pořízení změny č. 3 Územního plánu Tlumačov v souladu s § 55a odst. 6 stavebního 

zákona úhradou nákladů uvedených v § 55a odst. 2 stavebního zákona jejím navrhovatelem, 
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2. ukládá starostovi obce 

a) informovat navrhovatele změny o rozhodnutí Zastupitelstva obce Tlumačov dle bodu 1 tohoto 

usnesení, 

b) zabezpečit proces pořízení změny dle bodu 1 tohoto usnesení v termínu do 31.12.2025. 

 

 

13. 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. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2023/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 – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z13/03/02/23 

➢ 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. 2023/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. 

 

 

14. 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 250.000 Kč pro S. K. Tlumačov, z.s. Dotace 

je účelově určena na výměnu mobiliáře v kabinách fotbalového hřiště. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2023/EO/002 o 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 250.000 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 – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z14/03/02/23 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 250.000 Kč pro S. K. Tlumačov, z.s. Dotace 

je účelově určena na výměnu mobiliáře v kabinách fotbalového hřiště. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č.2023/EO/002 o 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 250.000 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. 
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15. Veřejnoprávní smlouva – Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková 

organizace 
 

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

Ing. Simona Hrtúsová, referent PAM. 

 

 Návrh usnesení:  

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 100.000 Kč pro Dům dětí a mládeže Sluníčko 

Otrokovice, příspěvková organizace. Dotace je účelově určena na mzdové prostředky na 

pedagogické pracovníky. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2023/EO/003 o 

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

příjemcem Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, tř. Osvobození 168, 

765 02 Otrokovice. 

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

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z15/03/02/23 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 100.000 Kč pro Dům dětí a mládeže Sluníčko 

Otrokovice, příspěvková organizace. Dotace je účelově určena na mzdové prostředky na 

pedagogické pracovníky. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2023/EO/003 o 

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

příjemcem Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, tř. Osvobození 168, 

765 02 Otrokovice. 

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

 

 

Různé, diskuse, závěr 
 

 

 

 

 

Jednání skončilo v 18:35 hodin. 

Zapsala: Lenka Dědková 

Datum: 1. 2. 2023 

 

 

Ověřovatelé zápisu (podpis a datum ověření): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce  

Mgr. Věra Vystrčilová Mgr. Markéta Vojtášková 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 1. 2. 2023 
 

 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 1. 2. 2023 přijalo tato usnesení: 

 

 

Usnesení Z1/03/02/23 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 1. 2. 2023. 

 

Usnesení Z2/03/02/23 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku paní Lenku Dědkovou a ověřovatele zápisu 

Mgr. Věru Vystrčilovou a Mgr. Markétu Vojtáškovou ze zasedání zastupitelstva dne 1. 2. 2023. 

 

Usnesení Z3/03/02/23 

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

seznámeno s plněním usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 7. 12. 2022 – bez 

připomínek. 

 

Usnesení Z4/03/02/23 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 

7. 12. 2022 do 1. 2. 2023. 

 

Usnesení Z5/03/02/23 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 rozpočtu obce pro rok 2022 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 321 000 Kč s tím, že celkové příjmy obce pro rok 2022 po 

opatření č. 1/2022 činí 51 537 661 Kč. 

 

Usnesení Z6/03/02/23 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov projednalo a schvaluje plán investičních akcí na rok 2023 

v předloženém znění.   

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu k zapracování plánu investičních akcí do rozpočtu 

obce Tlumačov na rok 2023. 

 

Usnesení Z7/03/02/23 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Tlumačov na rok 2023 jako schodkový: 

Příjmy obce      56 948 900 Kč 

Běžné výdaje      41 990 900 Kč    

Kapitálové výdaje      18 720 000 Kč 

Schodek rozpočtu je kryt financováním ve výši      3 762 000 Kč    

 

Zastupitelstvo obce schvaluje závazné ukazatele rozpočtu obce Tlumačov na rok 2023 takto: 

Celkové příjmy ve výši     56 948 900 Kč 

Běžné výdaje ve výši     41 990 900 Kč   

z toho: 

p.o. MŠ            1 139 000 Kč 

p.o. ZŠ         5 489 000 Kč 

Kapitálové výdaje ve výši     18 720 000 Kč 
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Usnesení Z8/03/02/23 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2026 

v předloženém znění. 

 

Usnesení Z9/03/02/23 

Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady obce k provádění rozpočtových opatření 

v případě přijatých transferů ve volebním období 2022–2026. 

 

Usnesení Z10/03/02/23 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předložený monitoring plnění Programu rozvoje obce za období 

2019 až 2022. 

 

Usnesení Z11/03/02/23 

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

provozování zařízení distribuční soustavy stavby „Tlumačov, Hofírek čp.644, kabel NN“, spočívající 

v umístění zemního kabelového vedení NN a pojistkové skříně 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 zřízení věcného břemene.  

 

Usnesení Z12/03/02/23 

Zastupitelstvo obce Tlumačov 

1. schvaluje  

a) doplnění obsahu pořízení změny č. 3 Územního plánu Tlumačov dle přílohy k tomuto usnesení a 

její pořízení zkráceným postupem podle § 55a a násl. stavebního zákona, 

b) podmínění pořízení změny č. 3 Územního plánu Tlumačov v souladu s § 55a odst. 6 stavebního 

zákona úhradou nákladů uvedených v § 55a odst. 2 stavebního zákona jejím navrhovatelem, 

2. ukládá starostovi obce 

a) informovat navrhovatele změny o rozhodnutí Zastupitelstva obce Tlumačov dle bodu 1 tohoto 

usnesení, 

b) zabezpečit proces pořízení změny dle bodu 1 tohoto usnesení v termínu do 31.12.2025. 

 

Usnesení Z13/03/02/23 

➢ 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. 2023/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 Z14/03/02/23 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 250.000 Kč pro S. K. Tlumačov, z.s. Dotace 

je účelově určena na výměnu mobiliáře v kabinách fotbalového hřiště. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2023/EO/002 o 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 250.000 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. 
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Usnesení Z15/03/02/23 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 100.000 Kč pro Dům dětí a mládeže Sluníčko 

Otrokovice, příspěvková organizace. Dotace je účelově určena na mzdové prostředky na 

pedagogické pracovníky. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č.2023/EO/003 o 

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

příjemcem Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, tř. Osvobození 168, 

765 02 Otrokovice. 

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

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu (podpis a datum ověření):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce  

Mgr. Věra Vystrčilová Mgr. Markéta Vojtášková 


