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ZDARMA

Slovo starosty
Milí spoluobčané,
v současné době se nacházíme stejně jako
v březnu loňského roku v situaci, kdy je celá
naše společnost zasažena virovou pandemií
a jako na běžícím pásu jsou vládou přijímána stále přísnější protiepidemická opatření za účelem zastavení šíření nemoci Covid-19. Jedná se o velmi složité období, které do velké míry ovlivňuje naše současné životy, období, s kterým musíme bojovat a vyrovnávat se. I přes všechny tyto složitosti se
život v naší obci nezastavil.
Na loňském prosincovém zasedání zastupitelstva obce byl schválen rozpočet obce
na rok 2021. Obecní rozpočet byl schválen
jako schodkový a počítá s částkou 43 milionů korun v jeho příjmové části a 57,9 milionů korun ve výdajové části s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji bude kryt finanční
rezervou z minulých let ve výši 14,9 milionu korun. V průběhu roku z něj budou hrazeny pravidelné výdaje na vzdělávání, dopravní obslužnost, finance určené na sociální péči, ochranu životního prostředí, údržbu
a obnovu zeleně, podporu kultury, sportu,
spolkové činnosti, údržbu a opravy budov
v majetku obce či výkon státní správy. Rozpočet ve výdajové části pamatuje na investice v objemu téměř 20,7 milionu korun. Součástí plánu investic roku 2021 je realizace
akce zvýšení počtu učeben v Základní škole Tlumačov. Jedná se o přístavbu budovy
ve dvoře-atriu základní školy formou modu-
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Velikonočnı́ strom
Výročnı́ zpráva OU za rok 2020
Obecnı́ sportoviště

lárního systému buněk za účelem vytvoření 3
učeben pro potřeby školní družiny. Další akcí
je rekonstrukce místní komunikace a parkoviště v ulici Sokolská. Podmínkou realizace
v tomto roce je schválení žádosti o finanční podporu, která byla podána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a do Operačního
programu životního prostředí ČR. Dále bychom chtěli realizovat nový chodník podél
místní komunikace ulice U Trojice v úseku
mezi ul. Švermovou a ul. Jana Žižky, vybudovat odstavné parkoviště v ulici Metlov, rekonstruovat chodník mezi ul. Švermova a ul.
6. května. Součástí plánu investic je také příprava projektové dokumentace komplexní rekonstrukce velké tělocvičny základní školy.
Obsahem projektu bude výměna střešní krytiny, rekonstrukce podhledu, elektroinstalace a osvětlení, podlahy a sociálního zařízení.
Další investicí je vyhotovení projektové dokumentace základní technické vybavenosti,
tj. dětského hřiště, komunikace, chodníku,
veřejného osvětlení a přípojek inženýrských
sítí pro čtyři parcely určené pro zástavbu rodinnými domy v osadě Skály – lokalita za budovou bývalé prodejny potravin. Budeme se
také zabývat návrhem-studií možného řešení
kulturně společenského centra v obci. V rozpočtu obce na položce oprav a udržování
jsou alokovány finanční prostředky na opravu fasády staré budovy základní školy, opravu fasády budovy kulturního a informačního střediska a opravu místních komunikací.
Na úseku životního prostředí a služeb byly
v zimním období provedeny práce na údržbě

zeleně v katastru obce. V lednu bylo provedeno vyřezání větrolamu na lesním pozemku
podél panelové cesty od pálenice až po závoru do Kurovického lomu. V úseku nad dálnicí po zahrádky byly pokáceny staré a rizikové
topoly. Vytěžené topolové dřevo bylo prodáno k dalšímu pilařskému zpracování. Státní
pozemkový úřad jako vlastník hlavního odvodňovacího zařízení provedl v místech, kde
se nachází příkopy u vjezdu do areálu plemenářských služeb vykácení větší části topolů
s tím, že ostatní stromy zůstanou zachovány
a bude na nich proveden zdravotní prořez.
V závěru mého příspěvku bych Vám chtěl
popřát do dalšího nelehkého období hlavně
pevné zdraví a hodně optimismu. Přeji Vám
všem lepší jarní dny a hezké velikonoční
svátky.
Petr Horka, starosta obce

Termíny řádných
zasedání orgánů
obce Tlumačov
v I. pololetí 2021

Rada obce: 14. dubna, 19. května, 9. června.
(Standardní začátky v 16.30 hod.) v kanceláři starosty obce v objektu OÚ, Nádražní 440.
Zastupitelstvo obce: 28. dubna, 23. června.
(Standardní začátky v 17.00 hod.) v objektu
KIS, nám. Komenského 170

www.tlumacov.cz

Ze života obce
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Vzpomínka na MUDr. Libora Tesaříka
Začátek letošního roku 2021 utkví v myslích většiny občanů Tlumačova na hodně
dlouho. V nelehké době epidemie Covidu 19,
při které mnoho z nás potřebovalo odbornou
pomoc, nás zastihla smutná zpráva. Na Nový
rok tlumačovské pacienty nečekaně opustil
„náš pan doktor Libor Tesařík“. Odešel náhle a nečekaně ve věku nedožitých 57 let.
Do naší obce přišel v roce 1992 jako mladý absolvent medicíny, čerstvě po atestacích, a začal zde působit jako praktický lékař. Svým přístupem, laskavostí a trpělivostí si rychle své pacienty získal. Pro ty starší
se stal důvěrníkem i přítelem a měl pro ně
vždy pochopení a slova útěchy. V době, kdy
bydlel v Tlumačově, chodili pacienti k němu
až domů, a to často i po pracovní době. On
si je vždy vyposlechl a pokud to bylo možné, tak jim pomohl. I po přestěhování se do
Napajedel stále zůstával pracovat v Tlumačově a svým pacientům se věnoval i nadále.
Svůj volný čas velmi rád trávil s přítelky-

ní Hankou u moře v Chorvatsku nebo v Rakousku v Alpách na horách, samozřejmě vždy
se svým milovaným psem. Rád se setkával se
svými přáteli ze studií, se kterými si při rybolovu nebo u táborového ohně vyměňoval lékařské zkušenosti.
Velkou radost mu dělal i jeho jediný syn,
který vystudoval právnickou fakultu. Často
o něm mluvil a vždy se těšil na jeho návštěvu.
Odešel v plné síle, zůstala po něm prázdnota a mnoho nezodpovězených otázek. Situace nám bohužel nedovolila se s ním důstojně rozloučit, a tak alespoň těmito řádky
na něho vzpomeňme. Svým pacientům i Tlumačovu, kde strávil valnou část svého profesního života, bude chybět a dlouho zůstane
v našem povědomí, budeme na něj s úctou
vzpomínat …
Milý pane doktore Libore Tesaříku,
děkujeme Vám!
Alena Hozová

Opět do našich řad sáhla smrt a vzala si
jednoho ze zakládajících členů Klubu seniorů v Tlumačově, pana Rosťu Skopalíka.
Ještě v září minulého roku jsme měli
schůzky tradičně v Klubu na Zábraní, kde
se uskutečnila přednáška o bylinkách a jejich využití. Připravili jsme malé dárky na
vánoční posezení, které jsme začali chystat
tak jako každý rok. Ještě 10. září jsme stihli
realizovat zájezd do termálních lázní v Dunajské Stredě na Slovensku. Poslední schůzka Klubu seniorů Tlumačov se uskutečnila
22. září. Pak spadla klec, ve které jsme do-

dnes a zatím z ní nejde jít ven. Čekáme na
zlepšení situace, předběžně máme domluven týdenní pobyt v horské chatě Oravice
na Slovensku. Za podpory Obce Tlumačov a našeho příznivce - správce chaty to
bude (snad) již čtvrtý pobyt. Teď opravdu
jen s nedočkavostí čekáme na zlepšení covidové pandemie na takovou úroveň, která
by umožnila opět začít s organizací činnosti
pro zvýšení aktivity našich seniorů.
Miroslav Šoltys
Klub seniorů Tlumačov

Vzpomínka na Františka Kristýnka
„To nejlepší ze života dobrého člověka jsou
malé bezejmenné a zapomenuté statečné činy
odvahy, laskavosti a lásky“
Letos 17. února, uplynulo 20 let od úmrtí pana Františka Kristýnka, rodáka a váženého občana Tlumačova. Nejvíce se zapsal do paměti svých spoluobčanů a srdcí
milovníků hudby a zpěvu, a to založením
ženského pěveckého sboru. Za patnáct let
existence sboru svým uměním sbormistra
pozvedl kulturní úroveň našich koncertů
nejen doma, ale i v zahraničí. Dvě kroniky
jsou dokladem bohaté činnosti sboru a spolupráce známých osobností, herců, skladatelů, zpěváků a muzikantů s naším sborem.
Mnohá léta jeho obětavé práce byla završena oceněním. V roce 2008 byl pan Kristýnek oceněn Cenou obce Tlumačova. Tato
činnost mu přinášela osobní uspokojení.
Podle jeho slov: „V celé své profesní pěvecké kariéře jsem byl nejšťastnější na stará kolena, jako dirigent svého sboru v mé rodné
obci“. Byl nám tolerantním i vtipným pa-
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nem dirigentem a učitelem. Vděčně a s láskou na něj vzpomínají někdejší zpěvačky.

Z radnice

Rekonstrukce chodníku v ul. Zábraní

Těžká doba pro seniory je tady
Porazit Covid je hlavním motivačním úkolem pro Klub seniorů Tlumačov. Koncem
roku a v začátku letošního roku se nic nezměnilo, dále se těžce poznáváme při nošení
roušek, sháníme jakékoliv informace o současném stavu našich seniorů. Oficiálně se
setkat na našich pravidelných schůzkách je
zatím vyloučeno, tak jen v úzkém kroužku
vzpomínáme na doby, kdy jsme mohli vyrazit za hranici všedních dní a prožít tak
zase něco jiného než stereotyp našeho stáří. K dnešnímu dni evidujeme cca 43 seniorů ochotných se zapojit do aktivní činnosti.
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
Koncem ledna letošního roku byl zkolaudován a oficiálně předán do užívání nově
rekonstruovaný chodník v části ulice Zábraní. Celá akce však byla započata v průběhu
roku 2019, kdy proběhlo zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby s názvem „Rekonstrukce chodníku v ul. Zábraní, Tlumačov“.
Vzhledem k tomu, že počátkem února
2020 bylo na obec Tlumačov doručeno písemné oznámení obecně prospěšné společnosti MAS Jižní Haná o.p.s., Hulín o zveřejnění výzvy MAS Jižní Haná v programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR IROP – „Bezpečná dopravní infrastruktura III.“, bylo Zastupitelstvem obce Tlumačov dne 12. 2. 2020
schváleno podání žádosti o dotaci na předmětnou akci z uvedeného programu.
Obcí předložená žádost o dotaci byla
úspěšná a Ministerstvem pro místní rozvoj
ČR bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace.
Projekt je u poskytovatele dotace veden pod

registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_
038/0013925.
Hlavním cílem projektu je vytvoření bezpečných podmínek pro přemísťování osob
v obci Tlumačov podél místní komunikace
v ulici Zábraní bez negativního vlivu na udržitelnou spotřebu přírodních zdrojů, a to za
možnosti využití nemotorové formy dopravy, konkrétně komunikací pro pěší a podporou jejich bezbariérového užívání u osob
s omezenou schopností pohybu a orientace
a zpřístupnění veřejné dopravy. Zkvalitněním infrastruktury pro pěší tak v konečném
důsledku dojde především ke zvýšení podílu udržitelných forem dopravy v obci a k využití potenciálu nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil. Cílem projektu je takovým způsobem snížit dopady motorové dopravy na životní prostředí. Konkrétně je dle
Programového dokumentu IROP pro období
2014 – 2020 projekt vázán na specifický cíl
1. 2 Zvýšení podílu udržitelných forem do-

pravy, aktivitu Bezpečnost. Povolení k ohlášení stavebních úprav bylo vydáno příslušným odborem Městského úřadu Otrokovice
dne 12. 3. 2020.
Na základě výběrového řízení byla v červenci 2020 jako zhotovitel stavby radou obce
vybrána společnost SMO a.s. Otrokovice.
Stavební práce byly uvedenou společností realizovány na základě uzavřené smlouvy
o dílo v termínu 1. 9. - 30. 10. 2020. Samotná stavba pak obsahovala komplexní rekonstrukci stávajícího chodníku o celkové délce
cca 202 m, která spočívala ve výměně podkladních vrstev a provedení nových zpevněných ploch ze zámkové dlažby.
Výstupem projektu je nově zrekonstruovaný úsek pěší komunikace včetně míst pro
přecházení, který je vybavený bezpečnostními prvky pro osoby se sníženou schopností
pohybu a orientace podél místní komunikace v ul. Zábraní.
Celková výše uznatelných nákladů projektu dle rozhodnutí o poskytnutí dotace činí 1.089.400,- Kč, z čehož výše dotace je 1.034.930,- Kč. Rozdílová částka ve
výši 54.470,- Kč bude financována z rozpočtu obce.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Michal Veselský
ved. odd. výstavby a majetku
OÚ Tlumačov

Vybudování nového chodníku v ul. Zábraní
Souběžně s přípravou projektové dokumentace na rekonstrukci stávající části chodníku v ul. Zábraní bylo rozhodnuto o nutnosti vybudování nového chodníku v této ulici,
a to v úseku od travnatého hřiště až po železniční přejezd v ul. Mánesova s tím, že zde
budou vytvořena 2 místa pro přecházení na-

vazující na rekonstruovaný chodník v ul. Zábraní a současný přechod přes železnici směrem k ul. Dr. Ignáce Horníčka.
Dne 26. 5. 2020 vydal Odbor dopravně
– správní Městského úřadu v Otrokovicích,
oddělení silničního hospodářství pro tuto
stavbu společné územní a stavební povolení.

Vzpomeňte prosím tiše s námi na vzácného člověka.
Jitka Fialová

Nový chodník přispěl k vyšší bezpečnosti.

Foto: OÚ Tlumačov. 

V souladu se schváleným rozpočtem obce
na rok 2020 proběhlo v červenci téhož roku
výběrové řízení. Na základě výsledků tohoto
řízení a doporučení hodnotící komise vybrala rada obce jako zhotovitele stavby společnost SMO a.s. Otrokovice. Samotné stavební
práce byly realizovány na základě uzavřené
smlouvy o dílo v termínu 1. 10. - 30. 11. 2020.
Stavba obsahovala vybudování nové části
chodníku o celkové délce cca 219 m a šířce
2,0 m, včetně odvodňovací drenáže, všech
podkladních vrstev a provedení nových zpevněných ploch ze zámkové dlažby. V rámci
této stavby pak byla rozšířena i část souběžné místní komunikace v ul. Zábraní na jednotnou minimální šířku 5,5 m.
Při realizaci chodníku byly dle příslušných
technických norem provedeny bezpečnostní
prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
Celková výše stavebních nákladů činila
1.340.868,37 Kč. Ostatní náklady spojené se
zpracováním projektové dokumentace (včetně zaměření) a administrací výběrového řízení byly ve výši 62.550, -Kč.
Kolaudační souhlas byl na uvedenou stavbu vydán dne 12. 2. 2021. Tímto dnem bylo
oficiálně povoleno bezpečné a komfortní užívání nového chodníku a rozšířené místní komunikace.
Michal Veselský
ved. odd. výstavby a majetku
OÚ Tlumačov

www.tlumacov.cz
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Usnesení Rady a Zastupitelstva obce Tlumačov
Zastupitelstvo obce Tlumačov
na svém jednání dne 9. 12. 2020
projednalo:
schválilo rozpočet obce Tlumačov na
rok 2021 jako schodkový:
Příjmy obce 43 035 230 Kč
Běžné výdaje 37 299 000 Kč
Kapitálové výdaje 20 685 000 Kč
Schodek rozpočtu je kryt financováním
ve výši 14 948 770 Kč a schválilo závazné
ukazatele rozpočtu obce Tlumačov na rok
2021 takto:
Celkové příjmy ve výši 43 035 230 Kč
Běžné výdaje ve výši 37 299 000 Kč
z toho
p.o. MŠ 795 000 Kč
p.o. ZŠ 3 709 000 Kč
Kapitálové výdaje ve výši 20 685 000 Kč
z toho p.o. MŠ 100 000 Kč
 revokovalo usnesení č. Z7/ 10/04/20
ze dne 29. 4 2020 v plném rozsahu a schválilo darovací smlouvu na převod pozemků
a protokol o bezúplatném předání a převzetí díla na stavební objekty, které byly realizovány v rámci stavby „Rychlostní komunikace R55, stavba 5503 Skalka – Hulín v k. ú.
Tlumačov, s org. ŘSD ČR Praha
schválilo smlouvu o zřízení VB na zřízení a provozování distribuční soustavy spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN na pozemcích p. č. 2452/1 a 2612/1
se spol. E.ON Distribuce České Budějovice
 neschválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 2453/3 ostatní plocha o výměře
4 m2, za účelem legalizace černé stavby přístavby verandy RD, mimo jiné z důvodu zachování dostatečného průjezdu pro nájezd
hasičské a jiné techniky
 revokovalo – ruší usnesení č.
Z10/24/06/18 ze dne 27. 6. 2018 v plném
rozsahu a neschvaluje záměr prodeje 1/6
pozemku p. č. 2966 – ovocný sad o výměře
1.956 m2 a ukládá starostovi jednat o odkupu ostatních vlastnických podílů vztahujících
se k pozemku p. č. 2966 za účelem využití
pozemku pro přemístění katodické ochrany
v souladu s ÚP obce
schválilo termíny řádných zasedání orgánů obce v 1. pololetí 2021

Rada obce Tlumačov na svém
jednání dne 16. 12. 2020
projednala:
 schválila Smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb s ujednáním o koupi koncových telekomunikačních zařízení
č. 64147 se spol. Síť21 s.r.o. Otrokovice
 schválila vypovězení Smlouvy o po-
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skytování telekomunikačních služeb č.
01014070Šim2008 se spol. Nordic Telecom
Regional s.r.o. Brno
 schválila ukončení nájemní smlouvy
dohodou na byt č. 23 v DPS Tlumačov ke
dni 31. 12. 2020
 schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 29 na DPS na dobu určitou 1
rok, s možností prodloužení této smlouvy
dodatkem
schválila prodej vytěženého topolového dřeva společnosti LESTOP s.r.o. Břeclav
za cenu 300 Kč /m2 včetně DPH
 schválila vyřazení nefunkčního a nepotřebného majetku z evidence obce Tlumačov ke dni 31. 12. 2020
schválila uzavření pojistné smlouvy na
pojištění majetku s ALLIANZ pojišťovnou,
a. s. Praha od 1. 1. 2021 na dobu tří let s výší
ročního pojistného 66.884 Kč
schválila převod finančních prostředků rozpočtu MŠ Tlumačov, p. o. ve výši
17.000 Kč z položky 5154 na položku 5011

Rada obce Tlumačov na
svém jednání dne 20. 1. 2021
projednala:
 schválila uzavření Smlouvy o právu
provést stavbu „D55: SV obchvat Otrokovic, Hulín – Skalka – oplocení“ s org. ŘSD
ČR Praha
 schválila ukončení nájemní smlouvy
dohodou ke dni 31. 1. 2021
schválila uzavření nájemní smlouvy na
dobu určitou od 1. 2. 2021 do 31. 12. 2021,
s možností prodloužení nájemní smlouvy
dodatkem
 schválila Dohodu o pokračování nájemního vztahu ze dne 1. 4. 2002
schválila pořádání akcí v areálu Zemského hřebčince Tlumačov s. p. o. v roce
2021 uvedených v přiloženém seznamu za
podmínek dodržení určených veterinárních
podmínek pro konání jednotlivých akcí
 schválila uzavření nájemní smlouvy
v bytě č. 23 na DPS Tlumačov od 1. 2. 2021
na dobu určitou 1 rok

Zastupitelstvo obce Tlumačov
na svém jednání dne 10. 2. 2021
projednalo:
 schválilo účelovou dotaci ve výši
140.700 Kč pro Naději, pobočka Otrokovice
a schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 2021/
EO/001 o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce Tlumačov Naději, pobočka Otrokovice
 schválilo účelovou dotaci ve výši

350.000 Kč pro Pečovatelskou službu Kroměříž z. ú. a schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 2021/EO/002 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce pro Pečovatelskou
službu Kroměříž z. ú.
schválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 2669 – ostatní plocha o výměře cca
156 m2 za stanovených podmínek
 schválilo smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení VB na zřízení a provozování distribuční soustavy stavby – přípojka NN se spol. EG.D a.s., Brno
 schválilo smlouvu o zřízení VB na
zřízení a provozování distribuční soustavy stavby - „Tlumačov, Obec, přel. NN 0,4
kV“ uložení kabelu NN na pozemcích p. č.
290,320/1,2443/1 v k. ú. Tlumačov se spol.
EG.D a.s., Brno
schválilo smlouvu o zřízení VB na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – kabel NN na pozemcích p. č.
849/4 a 2528 se spol EG.D a. s. , Brno
schválilo smlouvu o zřízení VB na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy stavby – přípojka NN se spol. EG.
Da.s., Brno
vzalo na vědomí informaci MAS Jižní
Haná o.p.s. Hulín o vyhlášení výzvy do OP
IROP - Bezpečná dopravní infrastruktura IV.
a schválilo zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti o dotaci na realizaci
akce „Chodník v ul. U Trojice, Tlumačov“
z výzvy IROP
 vzalo na vědomí informace o činnosti Finančního a Kontrolního výboru za rok
2020
schválilo záměr směny části pozemku
p. č. 2453/3 – ostatní plocha o výměře cca
3 m2 a záměr prodeje části pozemku p. č.
2453/3 – ostatní plocha o výměře cca 20 m2,
uvedenou kupní cenu a stanovené podmínky

Rada obce Tlumačov na svém
zasedání dne 24. 2. 2021
projednala:
 schválila účelové dotace ve výši:
12.000 Kč pro Společnost pro ranou péči,
pobočka pro zrak, pobočka Olomouc a Veřejnoprávní smlouvu č. 2021/EO/003, dále
schválila dotaci ve výši 46.385 Kč pro SENIOR OTROKOVICE, p. o. a Veřejnoprávní smlouvu č. 2021/EO/004, dále schválila
dotaci ve výši 35.975 Kč pro sociální služby města Kroměříže p. o., a Veřejnoprávní
smlouvu č. 2021/EO/005
vzala na vědomí stav výběru poplatků
za svoz a likvidaci komunálního odpadu, poplatků a známky za psy a poplatků z nájmů
zahrádek ke dni 31. 12. 2020 a projednala
zúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu dle OZV č. 3/2019
dokončení na str. 5
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schválila p. o. ZŠ Tlumačov převedení finančních prostředků rezervního fondu
ve výši 350.000 Kč do fondu investic na výměnu vnitřních dělících příček do pěti učeben 2. stupně
schválila znění vnitřní směrnice „Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce
Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti, mládeže a sportu“ a ukládá OÚ postupovat při přípravě podkladů pro rozhodování orgánů obce podle této směrnice
schválila Přílohu č. 2/5 Smlouvy o odběru obalových a dalších druhů odpadů
č. 525 uzavřenou se spolk. Sběrné suroviny
UH s.r.o., Uherské Hradiště
zrušila v souladu s § 102, odst. 2, pís.
h) zákona č. 128/2000 s účinností k 28. 2.
2021 komisi sociální a bytovou
 projednala Výroční zprávu Obecního úřadu Tlumačov za rok 2020, bez připomínek
schválila Dohodu ke smlouvě o poskytování pracovně lékařských služeb mezi obcí
Tlumačov a Mgr. P. Tesaříkem
 schválila účelovou dotaci ve výši
15.000 Kč pro Charitu Otrokovice a Veřejnoprávní smlouvu č. 2021/EO/006
schválila návrh Rámcové kupní smlouvy č. V101520 na dodávky kovového odpadu mezi obcí a Metalšrotem Tlumačov a.s.

Policie ČR
pro Obec Tlumačov
za rok 2020
Katastrální území obce Tlumačov dlouhodobě náleží do teritoria Obvodního oddělení Policie České republiky v Otrokovicích.
Do územní působnosti pak spadá ještě jedno město a pět dalších obcí. Celkem přes 23
tis. trvale žijících obyvatel.
K datu 1. 1. 2021 je na obvodním oddělení
systemizováno celkem 32 tabulkových míst,
která však nejsou všechna plně personálně
obsazena. Na personální situaci je však aktivně pracováno a stále probíhá náborová kampaň, která byla zmiňována v předchozích výročních zprávách.
Ve vedení Obvodního oddělení policie Otrokovice nedošlo v roce 2020 ke změnám.
Vedoucí oddělení je npor. Ing. Jaroslav Zlámala a zástupce vedoucího oddělení npor.
Bc. Petr Pekař.
V roce 2020 došlo na území obce Tlumačov oproti roku 2019 k nárůstu spáchané
trestné činnosti. Většina trestných činů byla
objasněna. K nárůstu trestné činnosti však
došlo na celém teritoriu Obvodního oddělení PČR Otrokovice. Objasněnost trestných
činů v roce 2020 pak za celé Obvodní oddělení policie Otrokovice dosáhla na 80,38%.

Na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu došlo ke zvýšenému počtu
spáchaných přestupků v dopravě. Jiná přestupková jednání jsou početně srovnatelná
s předchozím rokem. Za zmínku stojí, že ze
157 zjištěných přestupků v dopravě na k.ú.
obce Tlumačov bylo přistiženo šestnáct řidičů motorových vozidel pod vlivem alkoholu
do 1‰ alkoholu v dechu.
Mimo policistů Obvodního oddělení Otrokovice působili v průběhu kalendářního roku
v katastru obce Tlumačova i policisté Odboru služby dopravní policie, Dopravního inspektorátu Zlín, Oddělení služební hipologie
Zlín, případně jiné útvary Krajského ředitelství policie Zlínského kraje.

jednacích, kdy pod tímto pojmem si lze představit prověrky oznámení od občanů, přítomnost u požárů, asistence RZS Zlínského kraje při převozu agresivního pacienta či osoby
trpící duševní nemocí, asistence u provádění mobiliární exekuce, doručenky od soudů,
vypracování zpráv pro soudy, apod.
Dopravně bezpečnostní akce za účasti vybraných žáků ZŠ Tlumačov se letos z důvodu nepříznivé epidemiologické situace nekonala.
Závěrem bychom rádi poděkovali představitelům obce za spolupráci v roce 2020 a těšíme se na spolupráci i v roce následujícím.
zpracoval:
npor. Ing. Jaroslav Zlámala
vedoucí oddělení

Za rok 2020 eviduje Obvodní oddělení policie Otrokovice 34 tzv. prověřovacích čísel

Statistika trestných činů spáchaných na území katastru Tlumačov v roce 2020 v porovnání
s rokem 2019

Trestné činy

Evidováno celkem trestných
činů

Z toho objasněno

2019

20

14

2020

28

24

Statistika přestupků spáchaných na území katastru Tlumačov v roce 2020 v porovnání
s rokem 2019 (za Obvodní oddělení policie Otrokovice)

Přestupky

Celkem přestupků

Majetek

Občanské soužití

Doprava

Ostatní

2019

131

10

14

99

8

2020

190

11

17

157

5

Poznámka k položce ostatní: V této skupině se jedná o porušení obecně závazných vyhlášek, přechovávání drog v malém množství, porušení zákona č. 65/2017 Sb., ve vztahu k podávání alkoholu mladistvému, porušení nařízení vlády a MZČR v rámci epidemiologické situace apod.

Rozpočet obce na rok 2021
příjmy
DAŇOVÉ
NEDAŇOVÉ
KAPITÁLOVÉ
PŘIJATÉ TRANSFERY

položka
1xxx
2xxx
3xxx
4xxx

Kč
37 175 000,00
4 038 000,00
1 822 230,00

PŘÍJMY CELKEM
výdaje
BĚŽNÉ VÝDAJE
z toho:
PO MŠ IČO: 70988692
PO ZŠ IČO: 70988684
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
z toho:
PO MŠ IČO: 70988692

43 035 230,00
položka
5xxx

Kč
37 299 000,00

6xxx

795 000,00
3 709 000,00
20 685 000,00
100 000,00

VÝDAJE CELKEM

57 984 000,00

SALDO ROZPOČTU (PŘÍJMY - VÝDAJE)
financování (třída 8)
zdroje z minulých let
splátky dlouhodobých úvěrů

FINANCOVÁNÍ CELKEM

položka
8115
8124
8xxx

-

14 948 770,00

-

Kč
20 000 000,00
1 511 000,00

14 948 770,00

Zpracovala: Lenka Dědková, vedoucí ekonomického oddělení

www.tlumacov.cz
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Komise stavební, dopravy a rozvoje
Radou obce Tlumačov byla zřízena komise výstavby, dopravy a rozvoje jako iniciativní a poradní orgán, který pracuje již druhé
volební období.
Od r. 2019 se snížil počet členů komise z původních pěti na tři. Nyní jsou stálými členy Ing. Josef Šico, Vladimír Skopalík
a předsedkyně Lenka Řeháková. Garantem
komise je vedoucí oddělení výstavby a majetku OÚ Tlumačov pan Michal Veselský a pravidelným hostem našich zasedání je starosta obce Petr Horka. Profesní zaměření členů komise jsou obory pozemních a dopravních staveb, které využívali ve výkonu svých
povolání. Z toho vyplývá, že dané problematice rozumí.
Členové komise se svou činností v roce
2016 podíleli na přípravě projektové dokumentace na opravu objektu čp. 65, nám. Komenského. Jednalo se o zpracování návrhu
na provedení opravy tohoto objektu za účelem využívání pro volnočasové aktivity. Následně se účastnili konzultací se zpracovatelem projektové dokumentace Ing. Foltýnem
o návrhu stavebních úprav, dispozičním řešení a výběru stavebních materiálů.
Na samotné realizaci se členové komise podíleli tím, že spolupracovali s vedením obce
a zhotovitelem stavby na vybavení objektu
výběrem obkladů, dlažeb a podlahových krytin, zařizovacích předmětů v sociálním zařízení, uspořádáním dětské herny, klubovny,
učebny a místnosti pro cvičení jógy. Sou-

částí této spolupráce byla i účast na kontrolních dnech stavby. Stavba byla i přes požár
střechy a opravu již provedených stropů po
požáru úspěšně dokončena do 30. 4. 2018.
Kromě těchto konkrétních činností jsme
se podíleli na návrhu dopravní studie, která má za úkol určovat postup a priority pro
nejbližší období v rámci opravy komunikací, chodníků a budování parkovacích míst
s ohledem na potřeby občanů a s ohledem
na finanční možnosti obce. Návrh byl předložen obecnímu zastupitelstvu ke schválení
s tím, že členové komise následně připravili podklad pro odpovědi na připomínky členů zastupitelstva.
Svou činností se komise pravidelně podílí na přípravě plánu investičních akcí
pro další rok. Schválený návrh investičních
akcí a oprav v průběhu roku komise sleduje a v případě potřeby konzultuje postupy
a řešení např. u prodeje a nákupu pozemků,
úpravy veřejných prostranství, účastí při výběrových řízeních apod.
Velké úsilí členové věnovali přípravě rekonstrukce hřbitova. V první fázi šlo o zjištění potřebnosti a nutnosti jeho rozšíření s ohledem
na počet volných hrobových míst a následně
pak posouzení samotného technického stavu
stávajícího vybavení, chodníků, ohradních
zdí a oplocení. Bylo provedeno několik prohlídek s tím, že výsledek šetření byl písemně
předložen vedení obce. Obsahoval popis a počet stávajících hrobových míst a návrh využi-

Březen 2021

Další naše pozornost byla věnována obecním lesům. Byly vytěženy staré stromy a byla
provedena nová výsadba včetně instalace lesní oplocenky v roce 2019 v Ořechu a v loňském roce v Héku. Byli jsme upozorněni na
nebezpečnost přestárlých topolů na lesním
pozemku podél cesty do Kurovického lomu.
Při každém větru hrozilo nebezpečí pádu větví. Topoly byly v lednu tohoto roku vykáceny a na podzim bude podle potřeby provedena nová výsadba dle lesních hospodářských
osnov. Místo vykácených přestárlých topolů
pod Hékem jsme doporučili výsadbu pravokořenných ořešáků. Výsadba těchto stromů
proběhne na podzim tohoto roku po ukončení realizace polních cest v této lokalitě. Na
jaře musí být proveden výchovný řez všech
vysazených stromků jak v extravilánu podél
polních cest, tak v intravilánu obce. Máme
v plánu dát do pořádku obecní pozemek na
Skalách o výměře necelých 2 ha, který je zarostlý náletovými dřevinami, které je potřeba vykácet, vyčistit, popřípadě využít na to
i techniku (např. lesní frézu) a následně využít finanční dotaci na výsadbu a zalesnění
dubovým porostem. V obci chceme provést
obnovu zeleně v parčíku za zastávkou před
zemským hřebčínem, dále pak před bytovkou

ZH
Ze života
Tlumačov
obce

Život v hřebčinci se nezastaví
tí volných ploch na založení nových hrobových míst rozdělených na dvojhroby a urnové hroby s výhledem na min. 25 let. Zároveň
byl vyhodnocen i technický stav areálu hřbitova. Z výše uvedených skutečností vyplynulo
stanovisko komise, že plocha hřbitova je dostatečně dimenzována, a aby oprava hřbitova byla zařazena do plánu investic na r. 2020.
Další akcí bylo zapojení členů komise do
přípravy rozšíření učeben v ZŠ formou modulárního systému buněk v atriu školy. Základním předpokladem bylo dokončení projektové dokumentace dle požadavků vedení ZŠ a zařazení do plánu investic v r. 2021.
V minulých letech se mírně zlepšila situace v počtu chátrajících domů, ale stále tento
problém na několika místech přetrvává. Dále
se nedaří docílit toho, aby někteří občané respektovali práci obce a jejich pracovníků zejména při udržování a úpravách zeleně. Parkování automobilů na travnatých plochách,
skladování stavebních materiálů a dřevěného
odpadu je v některých případech pro takto
udržovanou zeleň devastující. I přes upozornění se mnozí občané ani nesnaží o nápravu
a vzhled obce tak trpí. Touto problematikou
se komise bude i nadále zabývat.
Doufám, že tento krátký výčet naší práce
dostatečně vystihuje činnost komise na úseku výstavby naší obce.
Lenka Řeháková, předsedkyně komise

Činnost komise zemědělské a životního prostředí
Komise zemědělská a životního prostředí
pracuje ve složení: předseda - Ing. Rostislav
Talaš a členové - Mgr. Jiřina Vrtalová a Jiří
Talaš. Scházíme se dvakrát ročně většinou
na výjezdním zasedání, kdy projedeme celý
katastr Tlumačova a zhodnotíme naši práci za uplynulé období a korigujeme postup
práce pro následující období. To ovšem není
vše. Členové komise jsou neustále ve spojení elektronickém i telefonickém. Pravidelně diskutujeme a navrhujeme kroky ohledně zeleně v Tlumačově a okolí. Snažíme se
radit s odborníky na zeleň. Také často reagujeme na podněty spoluobčanů. Předseda
komise je v pravidelném spojení se starostou obce Petrem Horkou a navzájem všechny problémy konzultují. A na kterých akcích
jsme se podíleli?
Jedna z prvních akcí byla myšlenka dát do
pořádku obecní sad na Hoštínku. Byly vykáceny přestárlé a náletové dřeviny a následně
byla zahájena postupná nová výsadba stromů. V současné době je obnova obecního
sadu téměř dokončena. Posoudili jsme návrh
vnějších sadových úprav v rámci projektu rekonstrukce místního hřbitova. Uvnitř hřbitova byly před zahájením stavebních prací vykáceny staré thuje, které jen ničily pomníky.
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č. p. 776 na Švermově ulici a založit výsadbu podél nového chodníku v ulici Zábraní
a liniovou výsadbu zeleně v ulici Mánesova.
Toto je výčet hlavních akcí, kterými se zemědělská komise zabývá. Není to vše, věcí
k řešení je podstatně víc. Jde nám hlavně
o to, aby se zlepšilo prostředí v Tlumačově
i v okolí. V této naší práci věříme v pomoc
a spolupráci s obecním úřadem i všemi občany Tlumačova.
Ing. Rostislav Talaš

Tlumačovská pálenice
hledá
dva až tři důchodce, důchodkyně,
kteří by byli ochotni se zaučit
a pálit ovocné kvasy v naší pálenici
v období 2021 – 2022.
Zájemci o pálení se informujte
na telefonním čísle 605 054 516
u vedoucí pálenice
Lidky Řezníkové nebo 737 869 285
u předsedkyně ČZS Tlumačov
Jiřiny Vrtalové.

Vážení občané Tlumačova,
dovolte mi, abych Vás prostřednictvím tohoto krátkého článku pozvala na akce a události, které plánuje Zemský hřebčinec Tlumačov pro nadcházející sezónu. Určitě jste
zaznamenali, že brány hřebčince se otevřely
všem milovníkům a příznivcům koní a snažíme se pro ně vždy připravit zajímavou a pestrou sezónu. Letos tomu není jinak, ale trochu
nám naše nadšení maří nepřítel COVID. My
se však nevzdáváme a máme plný kalendář
sportovních a chovatelských akcí.
Letošní sezónu doufejme zahájí každoroční přehlídka plemenných hřebců spojená se dnem otevřených dveří, která se uskuteční 13. března. Pro amatérské sportovce
připravujeme na 21. března skokové závody.
V dubnu se můžete pokochat umem voltižních družstev, kde nebude chybět ani nám
všem dobře známé TJ Voltiž Tlumačov pod
vedením paní Hablovičové. V májovém měsíci si můžete prohlédnout britská plemena na výstavě velšských koní a pro sportovce jsou naplánovány skokové závody. Červen je již tradičně spojen s naší největší společenskou a chovatelskou akcí, kterou jsme
naplánovali na 26. června, a tím je Chovatelský den Zemského hřebčince Tlumačov. Třetí červencový víkend patří skokovému poháru Amateur Jump Tour se společností Equiservis. Na závodišti Bahňák se na přelomu
července a srpna koná čtyřdenní podívaná
v podání vozatajských závodů. V loňském
roce povstal Bahňák jako Fenix z popela
a nenechal nás na pochybách, že jeho sláva
není zapomenuta. Prázdniny zakončíme výstavou Moravského teplokrevníka a hurá do
září nabitého akcemi. Naši jezdci se účastní finále KMK v Písku, kde jim budeme držet palce, aby domů přivezli drahé kovy. Pojedeme podpořit největší výstavu koní v ČR
do Lysé nad Labem a následně si odskočíme
do atmosféry starých času na Mezinárodní
soutěž tradičních zápřeží do Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži. Konec měsíce září zahájí 60denní test chladnokrevných hřebců, při kterém se budou testovat
potencionální plemeníci. V říjnu se podíváme, jaké naši chladnokrevní svěřenci dělají
pokroky v testu, a na konci listopadu komisaři rozhodnou o kvalitě testovaných chladnokrevníků a jejich zařazení do plemenitby. Sezónu uzavřeme rozsvícením vánočního stromu a zasloužilým odpočinkem.
Výčet akcí samozřejmě není celý, a proto
sledujte naše webové stránky a facebook, kde
se dozvíte o všech událostech a akcích. Sezóna nám klepe na dveře a celý kolektiv Zemského hřebčince se na vás těší.
Marie Išová
marketingový a organizační pracovník
Zemský hřebčinec Tlumačov, s.p.o.

Charita Otrokovice děkuje
všem dárcům, kteří přispěli
finanční částkou na Tříkrálovou sbírku,
jež v letošním roce proběhla netradičně.
Celkem bylo v naší obci vybráno

22.451 Kč.
www.tlumacov.cz

DDM Sluníčko, KIS Tlumačov
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VELIKONOČNÍ
STROM

Rok 2020 byl druhým rokem volebního období 2018 - 2022. Ve složení zastupitelstva
obce nedošlo k žádným změnám. Zastupitelstvo se sešlo celkem na šesti řádných zasedáních. Rada obce měla dvanáct řádných a šest
mimořádných zasedání. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci probíhaly schůze orgánů obce za zvýšených hygienických
podmínek s ochrannými rouškami dýchacích
cest a s dodržením rozestupů 2 m.

Velikonoční strom.

Foto: KIS Tlumačov. 

Prosím Vás, abyste dodržovali nařízení
vlády: neshlukovali se u stromu, dodržovali rozestupy a měli ochranu dýchacích cest.
Pořadatelem akce jsou Kulturní a informační středisko Tlumačov a DDM Sluníčko, středisko Tlumačov.
Renáta Nelešovská
vedoucí KIS Tlumačov

DDM Sluníčko
nabízí tábory
V době letních prázdnin pořádá Dům
dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice spoustu
příměstských i pobytových táborů. Většina
z nich už je nyní plně obsazena, avšak někde
zbývají ještě poslední místečka. Tak neváhej
a přidej se k nám. Bližší informace a přihlášky získáš na stránkách www.ddmslunicko.cz
V Tlumačově letos proběhnou 3 příměstské tábory. Stále je možnost se přihlašovat.
Čeká nás spousta zábavy, her, soutěží, tvoření a sportování.

PT English camp 12. 7. – 16. 7. 2021
Příměstský tábor je zaměřený na zdokonalení se v angličtině. Program je vytvořen tak,
aby hravou formou pomohl s osvojením anglických slovíček a výrazů v každodenním životě. Náplní tábora jsou činnosti v prostorách DDM Sluníčko. Na děti čeká spousta zábavy a sportování v tělocvičně, v přírodě, nebude chybět výlet, kreativní tvoření, soutěže, pohybové hry, vědomostní hry
a další aktivity.

PT Týden v Hollywoodu 19. 7. - 23. 7. 2021
Příměstský tábor bude ve znamení kamer,

Březen 2021

Z radnice

Radnice v roce 2020

Oslavme Velikonoce a vytvořme společně
VELIKONOČNÍ STROM.
Velikonoce patří mezi nejvýznamnější
křesťanské svátky. Pojďme si v této nelehké
době, všichni společně vytvořit strom ozdobený velikonočními vajíčky.
Určitě máte spoustu skvělých nápadů, Vy
a Vaše děti máte šikovné ručičky na zhotovení kraslic. Použít můžete různé techniky.
Vajíčka, a je jedno jestli slepičí, husí nebo
plastová, musí být pevně připevněná na papírovém (ekologickém) provázku dlouhém
max. 1 metr. Kolik kraslic vyrobíte, záleží
jen na vás.
Kraslice pověste v období od 22. – 31. 3.
2021 na strom u křižovatky ulic Dolní, Masarykova, Kvasická a Nádražní. Strom bude
označen nápisem „Velikonoční strom“. Věříme, že Vás tato výzva oslovila a již nyní se těšíme na Vaše výrobky. Děkujeme.
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Obecní úřad pracoval ve struktuře dle platného Organizačního řádu Obecního úřadu
Tlumačov. Dne 1. 4. 2020 došlo k personální změně v ekonomickém oddělení na úseku
personálním a mzdovém. Paní Danuše Dosoudilová ukončila dohodou pracovní poměr
a na její místo byla po výběrovém řízení přijata jako referent PaM paní Ing. Simona Hrtúsová. Zároveň s touto změnou byl upraven
pracovní úvazek na toto místo na 0,6.
Rok 2020 byl poznamenán koronavirovou
pandemií, která měla vliv i na činnost obecního úřadu. Z důvodu nařízení vlády a vyhlášení nouzového stavu (od 12. 3. 2020) byly
v jarních měsících a na podzim (od 12. 10.
2020) omezeny pro veřejnost úřední hodiny
OÚ na dva dny v týdnu a maximálně 5 hodin denně: pondělí: 9:00 - 12:00 15:00 - 17:00;
středa: 9:00 - 12:00 15:00 - 17:00. Občané byli
požádáni, aby kontakt s úřadem omezili na
nezbytně nutnou míru a při vstupu do úřadu
používali dezinfekci a ochranné prostředky
dýchacích cest (rouška, respirátor, ústenka,
šátek, šál). Maximum agendy bylo prováděno elektronickou cestou.
Funkci tajemníka obecního úřadu vykonával v roce 2020 Ing. Jan Rýdel.

Oddělení ekonomické
Tábory v minulém roce.

Foto: DDM Sluníčko. 

klapek, herců, filmů, bláznivých převleků
a spousty legrace. Budeme jeden velký televizní štáb složený z komparzu, herců, režisérů. Podíváme se pod pokličku natáčení známých filmů, seriálů, reklam a prožijeme pořádnou filmovou jízdu.

PT Asterix a Obelix 9. 8. - 13. 8. 2021
Staňte se součástí Galské vesnice, kde žije
Asterix a Obelix. Prožijte s nimi spoustu dobrodružství a legrace. Navštívíte s nimi Kleopatru, zúčastníte se olympiády a také získáte recept na zázračný lektvar, který jim dává
sílu proti Římanům.
Bc. Hana Hlobilová,
vedoucí oddělení Tlumačov
DDM Sluníčko

Tábory v minulém roce. Foto: DDM Sluníčko. 

Ekonomický úsek
Ekonomický úsek zajišťuje úkoly spojené
s řízením ekonomických, finančních a účetních operací a veškeré činnosti spjaté s řízením prostřednictvím rozpočtu. V rámci své
působnosti sestavuje rozpočet obce na základě předložených požadavků jednotlivých oddělení a zřízených příspěvkových organizací. Provádí rozpočtová opatření v závislosti
na plnění rozpočtu, která předkládá zastupitelstvu obce ke schválení. V roce 2020 bylo
schváleno jedno rozpočtové opatření.
Po skončení kalendářního roku údaje
o ročním hospodaření souhrnně zpracovává do závěrečného účtu. Přezkoumání hospodaření za rok 2020 zajišťuje soukromá firma
ŠTOLFOVÁ AUDIT s.r.o., jednající jménem
Gitou Štolfovou. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejňuje spolu se závěrečným účtem způsobem v místě obvyklým
a vše předkládá ke schválení orgánům obce.
Eviduje přijaté faktury, kontrolu náležitostí a následné zaúčtování a provedení bezhotovostní úhrady.

Celkový objem fakturace v roce 2020
počet
Přijaté faktury
Vystavené faktury

Dotace z rozpočtu obce, veřejnoprávní smlouvy
Ekonomické oddělení tvoří veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce a následně provádí kontrolu předloženého vyúčtování poskytnutých dotací. V roce
2020 bylo přijato jedenáct žádostí od poskytovatelů sociálních služeb, pět žádostí o finanční dar, osm žádostí od neziskových organizací a fyzických osob, čtyři žádosti od organizací nebo spolků pracujících s mládeží.
Poskytovatelé sociálních služeb:
Vyplaceno
504 458 Kč
Darovací smlouvy:
Vyplaceno

26 935 312,56 Kč
890 263,88 Kč

o finanční kontrole ve veřejné správě bylo
provedeno prověření vnitřního kontrolního systému a připraven plán dalších dílčích
kontrol v rámci finanční kontroly a dodržování vnitřního kontrolního systému na další
období. Systém kontrolní činnosti je dodržován dle vnitřní směrnice Pravidla kontrolního systému Obce Tlumačov. Uskutečnila se
veřejnosprávní kontrola poskytnutých finančních prostředků za rok 2019 – jejich řádného vyúčtování. Dále proběhla veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací a organizačních složek Obce Tlumačov (JSDH,
ZŠ, MŠ). Při kontrolách nebyly zjištěny žádné závady ani pochybení.

16 000 Kč

Veřejná finanční podpora pro spolky
a organizace:
Vyplaceno
244 500 Kč
Neinvestiční transfer pro neziskové organizace:
Vyplaceno
138 000 Kč
Přijaté dotace do rozpočtu obce v roce 2020
Finanční objem dotace
695 300,00 Kč
15 000,00 Kč
62 000,00 Kč
67 177,00 Kč
1 946 559,50 Kč
42 600,00 Kč
3 073 750,00 Kč

objem

925
113

Z poskytnutých prostředků bylo do konce
roku do rozpočtu obce vráceno jako nevyčerpaná dotace 69.684 Kč (z důvodu rušení akcí
v důsledku vládních nařízení COVID-19).
Pojištění majetku
Na pojištění majetku proti živelním pohromám, pro případ krádeže a případný vandalismus s krádeží spojený byla uzavřena 18.

účel
Dotace na výkon státní správy
Dotace na VPP
Dotace na volby do Zastupitelstev krajů
Dotace pro JSDH
Modernizace sběrného dvora
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů
Kompenzační bonus (1 250,- Kč na obyvatele)

Poskytnuté prostředky z rozpočtu obce
Druh dotace
(dle Zák. č. 320/01 Sb.).
Veřejná ﬁnanční podpora organizacím pracujícím
s mládeží
Neinvestiční transfer z rozpočtu obce
Dar k reprezentaci obce ve sportu
Celkem

Úsek personální a mzdový
Celkový stav zaměstnanců ve stálém pracovním poměru ke konci roku byl 22 + 1 uvolněný zastupitel – starosta obce.
V rámci projektu aktivní politiky zaměstnanosti Úřadu práce ČR nebyli v roce 2020
zaměstnáni žádní uchazeči. Ve spolupráci
s Mediační a probační službou ČR, středisko Zlín byla uzavřena Dohoda o realizaci
výkonu trestu obecně prospěšných prací, na
základě které odpracoval jeden odsouzený
bezplatně u Obce Tlumačov 85 hodin OPP
v průběhu měsíce června a července.
Finanční kontrola
V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,

Počet
příjemců

Výše
dotace

4

239.000 Kč

7
1
12

143.500 Kč
5.000 Kč
387.500 Kč

12. 2020 nová pojistná smlouva s pojišťovnou ALLIANZ, a.s. na období 3 let (poté, co
vypršela pojistná smlouva u pojišťovny UNIQA, a.s., ALLIANZ a.s. předložila nejvýhodnější nabídku). Zákonné a havarijní pojištění
vozidel je zajišťováno přes pojišťovnu ALLIANZ, a.s. v rámci flotilové pojistné smlouvy.

Oddělení výstavby a majetku
Úsek výstavby - tab. č. 1, 2
Přidělení čísel popisných a evidenčních (§31
zák. č. 128/00 Sb.)
V rámci samosprávní činnosti obce úsek
výstavby zpracovává, eviduje a přiděluje na základě ustanovení § 31 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích čísla popisná no-

www.tlumacov.cz
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KIS, SDH Tlumačov
Z radnice
vým stavebním objektům, které jsou v obci.
V roce 2020 byla přidělena 2 čísla popisná.
Evidenční číslo nebylo přiděleno. - tab. č. 3, 4
Úsek majetku
Účetní hodnota majetku obce Tlumačov
k 31. 12. 2020: 304.327.425,87 Kč
(§§ 29 a 30 zák.č.563/1991 Sb., vyhláška
č. 270/2010 Sb.) - tab. č. 5

Bytový a nebytový fond
Bytový fond
V oblasti zajištění bytových domů v majetku obce je prováděna kontrola způsobu užívání bytů a jsou zabezpečovány služby spojené s bydlením a provozem domu. Je prováděno roční zúčtování služeb, které jsou placeny v měsíčních zálohách.
V bytovém fondu obce je evidováno 40
bytů. - tab. č. 6, 7, 8, 9, 10

Oddělení sociálně – správní
Úsek sociální
K 31. 12. 2020 je evidováno 16 žádostí
o umístění v DPS. V roce 2020 se uvolnily
2 byty, které byly obsazeny novými zájemci z pořadníku. Všechny byty v DPS jsou
obsazeny.
Úsek evidenčně správní - tab. č. 11, 12, 13, 14, 15
Správní řízení – zákon č. 500/2004 Sb.
(správní řád)
Na úseku EO bylo podáno 12 návrhů na
zrušení údaje o trvalém pobytu.
- dva návrhy byly ukončeny pro bezpředmětnost
- u dvou návrhů bylo vydáno zamítavé rozhodnutí
- osmi návrhům bylo vyhověno, vydáno
kladné rozhodnutí.
Ve správním řízení byl zrušen trvalý pobyt
osmi občanům, kterým byla přidělena úřední adresa dle zákona č. 133/2000 Sb. K žádnému rozhodnutí nebylo podáno odvolání.
K 31. 12. 2020 je na úřední adrese (Tlumačov, Nádražní 440) hlášeno celkem 112
občanů.
Ztráty a nálezy
V roce 2020 bylo přijato 23 nálezů a vydáno 12 nálezů.

Celkem
9

Dokončeno
9

Oprava silnice II/367 v obci Tlumačov

1,563

1,563

Oprava chodníku na ul. Kvasická

1,135

1,135

Revitalizace parku náměstí Komenského – SO 101, 102
a 103

5,819

5,819

Rekonstrukce chodníku v ul. Zábraní

0,914

0,914

Chodník v ul. Zábraní

1,372

1,372

Modernizace SD Tlumačov – technické vybavení
a stavební část

2,361

2,361

Rekonstrukce hřbitova – I. etapa

3,715

3,715

Oprava kanalizace ul. Dolní 745

0,087

0,087

Oprava kanalizace ul. Jana Žižky – BD 630

0,268

0,268

Realizovaný finanční objem (v mil. Kč)

17,234

17,234

Žádosti o dotace z veřejných rozpočtů (IROP, SFŽP, SFDI, ministerstva ČR, ZK atd.) - tab. č. 2
Celkem

Dokončeno

3

3

Modernizace SD Tlumačov – technické vybavení

1,817

1,817

Modernizace SD Tlumačov – stavební část

0,130

0,130

Rekonstrukce chodníku v ul. Zábraní

1,035

-

Finanční objem (v mil. Kč)

2,982

1,947

Počet žádostí

Budovy
Budovy s číslem popisným

5
5

Rozestavěné budovy
Budovy bez čísla popisného a čísla evidenčního
Celkem budov

295
1 150

Výkaz vydaných rozhodnutí v rámci projednávání agendy silničního správního úřadu - tab. č. 4
Zvl. užívání komunikací a umístění IS (§25 zák. č. 13/97 Sb.)
Komunikace – připojení nemovitostí (§10 zák. č.13/97 Sb. a §12 vyhl.
č. 104/97 Sb.)
Uzavírka provozu a nařízení objížďky (§24 zák.č.13/97 Sb.)
Povolení stavby v ochranném pásmu silnice (§32 zák.č.13/97 Sb.)

DNM – programy účet 018
DHM – generel zeleně – účet 019

U příležitosti významných životních výročí byla provedena u 80 občanů osobní návštěva prostřednictvím členů zastupitelstva
a matrikářky (v době nouzového stavu přání s poukázkou na nákup zboží, bylo vlože-

Nájemní smlouvy - tab. č. 6

Rozhodnutí
8
4
1
0

Kč
297.492,00
248.099.913,40

DHM – pořizovací cena nad 40.000 Kč – účet 021

18.002.675,14

DHM – pořizovací cena nad 40.000 Kč – účet 022

7.083.143,88

DDHM – pořizovací cena 1.000 až 40.000 Kč – účet 028
DDHM – účet 032

Uzavřené smlouvy o nájmu nebytových prostor (zák. č. 89/2012 Sb.)

1

Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor (zák. č. 89/2012 Sb.)

0

Prodloužené smlouvy o nájmu nebytových prostor (zák. č. 89/2012 Sb.)

5

6.965,00

Nájem pozemků - zahrádky
(§2332 až 2357 Zák. č. 89/2012 Sb.)
Celkem

Pozemků

z toho Metlov
z toho U hřbitova
z toho U Trojice
z toho Nivy II – Dolní

16.453,00

Pokladna

89.910,00

Kč

25

2.965

20
1
3
1

1.852
312
561
240

Počet obyvatel (31. 12. 2020)
Trvale hlášených osob k poplatku
Cizinci
Rekreace
Dluhy za minulá období
Nezaplaceno + příslušenství
Vrácení poplatku na základě rozhodnutí

Kč

2.296
28
73

1.244.111
5.786
40.150
13.500
5.629

-

5
15

Osvobození od poplatku za komunální odpad dle OZV
č. 2/2015

124

-

-

1.297.918

Poplatky za psy - tab. č. 10
Celkem vybráno za psy (sazba 200,- Kč)
Nezaplaceno
Vrácení poplatku na základě rozhodnutí

Počet
419
4
1

Kč
82.605
116

Matrika - tab. č. 11
5
9
6
5
2
0
3
1
1
16
1
0

Počet sňatků, vydané oddací listy
Počet úmrtí v obci, vydané úmrtní listy
Určení otcovství k nenarozenému a k narozenému dítěti
Vystavení druhopisů matričních dokladů
Rozhodnutí o změně jména nebo příjmení
Oznámení o změně příjmení po rozvodu
Vysvědčení o právní způsobilosti ke sňatku s cizincem
Osvědčení pro církevní sňatky
Zápis do zvláštní matriky
Zápisy do matričních knih (sňatky, úmrtí, rozvody)
Zpět vzetí příjmení po rozvodu, dopsání druhého jména, příjmení v mužském tvaru
Stanovisko k udělení státního občanství ČR

Ostatní matriční agenda - tab. č. 12
Vidimace a legalizace (zák. č. 21/2006 Sb.)

461 položek

Evidence obyvatel
Zpracování údajů v základních registrech – Czech point - tab. č. 13
Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu k 31. 12. 2020

2.478
(z toho
75 cizinců)
52

Počet odhlášených osob v roce 2020

72

počet

Počet narozených

23

4

Počet zemřelých

28

Ukončení nájemních smluv (§1981 zák. č. 89/2012 Sb.)

6

Stěhování v rámci obce

35

Prodloužení nájemních smluv (§2201 zák. č. 89/2012 Sb.)

19

Ukončení pobytu na území ČR

1

Uzavřené nájemní smlouvy – byty (§2201 zák. č. 89/2012 Sb.)

297.492,00

Spisová služba a archiv
V roce 2020 bylo do podacího deníku,
v němž se pod čísly jednacími eviduje došlá
i odeslaná korespondence, zapsáno 1.074 dokumentů. Datovou schránkou bylo doručeno
596 a odesláno 118 datových zpráv.

Počet
2.403

Počet přihlášených osob v roce 2020

Materiál na skladě – elektro

Sekretariát starosty

Poplatky za komunální odpad - tab. č. 9

30.730.873,45

Pozemky

Různé
- v době pandemie koronaviru a nouzového stavu zajišťování šití ochranných roušek,
nákupů a dezinfekce pro občany, lékaře, obchody, poštu, lékárnu, obec, pečovatelky…
- zajištění přípravy a průběhu voleb do krajských zastupitelstev

Správa pozemků - tab. č. 8

845

Budovy s číslem evidenčním

Komise pro občanské záležitosti
Obřady a blahopřání:
1 x – obřad vítání. Z důvodu pandemie se
více slavnostních obřadů nekonalo. Dárky
pro děti a finanční dar při narození dítěte
byly předány rodičům v kanceláři matriky
1 x – přijetí nejlepších žáků ZŠ
1 x – vyřazení žáků 9. třídy ZŠ
5 x – svatba, z toho 1 svatba mimo obřadní síň
2 x – zlatá svatba

Březen 2021

Počet

no jubilantům do poštovních schránek, bez
osobní návštěvy).
293 spoluobčanům bylo zasláno písemné
blahopřání k narozeninám.

počet

Nebytové prostory

Celkem vybráno za KO v roce 2020

Přehled počtu evidovaných budov dle katastru nemovitostí (GIS) - tab. č. 3

Položka - tab. č. 5

Z radnice

Nebytový fond - tab. č. 7

Samostatné investiční akce obce v roce 2020 (v mil. Kč) - tab. č. 1
Počet samostatných investičních akcí

11

Czech POINT
Hřbitovní agenda - tab. č. 16, 17
Rada obce Tlumačov schválila dne 16. 7.
2020 usnesením R8/20/06/20 s účinností od
1. 8. 2020 nový Řád veřejného pohřebiště
obce Tlumačov, schválený Krajským úřadem
ve Zlíně. V souvislosti s novým řádem byla
provedena i aktualizace nájemních smluv na
hrobová místa. Na užívání hrobových míst
byly uzavírány aktualizované nájemní smlouvy na dobu určitou – 10 let.
K 31. 12. 2020 je na místním pohřebišti evidováno 498 hrobů, tj. celkem 739 hrobových míst.
Z celkového počtu je 16 hrobů (26 hrobových míst) volných (nepronajatých). - tab.
č. 18

Oddělení životního prostředí, údržby a služeb
Úsek životního prostředí
Ochrana přírody
V roce 2020 bylo obecním úřadem jako dotčeným orgánem státní správy vedeno 8 řízení o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.
Ochrana ovzduší
V roce 2020 nebylo vedeno žádné správní řízení o přestupku či správním deliktu na
úseku tohoto zákona.
Ochrana vod
V pravidelných intervalech je prováděno čištění, a to odčerpáváním vody z těchto studní.
Deratizace a veterinární správa
V roce 2020 zajišťovala deratizaci veřejných ploch objektů ve vlastnictví obce Tlumačov společnost Deratex, spol. s.r.o.. Zásah
probíhal standardně v jarním období. V katastru obce byl zjištěn zvýšený počet hrabošů.
Údržba a služby
V roce 2020 bylo provedeno sečení cca
760 ha veřejně přístupných travnatých ploch
včetně vyhrabávání listí a úklidu odpadků na
všech veřejných plochách v obci. Kromě se-

www.tlumacov.cz
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Z radnice
čení trvalých travnatých ploch zajišťuje úsek
údržby zeleně také ošetření a údržbu veškerých dřevinných porostů. Od roku 2016 se
provádí kompletní údržba porostů biokoridoru v severovýchodní části katastru obce. Byla
provedena částečná údržba a oprava oplocení biokoridorů, byla zhotovena nová oplocenka pro výsadbu (Hék). Výsadba nových
stromů byla realizována v rámci nařízené náhradní výsadby za pokácené dřeviny (Hoštínek a Skály). Byla provedena taktéž nová výsadba v remízku Hék. Bylo provedeno čištění
částí remízku Ořech, čištění remízku od náletoviny u kompostárny Slivotín a čištění příkopů podél cest. Oddělení údržby provedlo rekonstrukci VO ulice Zábraní a v části Skály.
Odpadové hospodářství
Na území obce se v současné době nachází celkem 8 stanovišť (sběrných hnízd) na
třídění odpadů.
Sběrný dvůr obce Tlumačov
V roce 2020 občané Tlumačova vyprodukovali celkem 1 596,2976 tun odpadu - tab.
č. 19, 20, 21, 22

Kulturní a informační středisko
Účelem zřízení a předmětem činnosti organizační složky je především informační
centrum, organizování kulturních a vzdělávacích akcí, provoz místní knihovny a aktivit v budově č. p. 65 SKZ, kroniky obce, webových stránek, tvorba místního zpravodaje – Tlumačovské novinky, údržba krojů, pronájem Klubu obce na Zábraní, pronájem laviček, stolů a dalšího majetku obce. Vedoucí
střediska je pí Renáta Nelešovská, kulturní
pracovnicí pí Petra Šimoníková. V roce 2020
nedošlo k personálním změnám.
Informační centrum nabízí služby – veřejný internet, kopírování, tisk, fax, kroužkovou
vazbu dokumentů, laminování dokumentů,
obalování učebnic a knih, prodej propagačních materiálů Tlumačova i okolních obcí,
pronájmy prostor i drobného hmotného majetku. Byly nabízeny kurzy dětské jógy a jógy
pro dospělé, které probíhaly v budově č.p. 65.
V budově č.p.65 je v provozu dětská herna,
jejíž provoz KIS zajišťuje.
Sály v přízemí budovy jsou využívány
mimo přednášky a besedy i k výstavám.
Celý rok 2020 byl poznamenaný pandemií COVID 19. Na začátku roku jsme ještě
stihli zorganizovat 3 tradiční akce, a to: Turnaj ve stolním tenise, Tlumačovský košt pálenek a Reprezentační ples obce. Od 12. března byl vládou vyhlášen nouzový stav a KIS
s knihovnou a herna se pro veřejnost uzavřely. Byly také pozastaveny kurzy jógy jak pro
děti, tak i dospělé, zrušeny pronájmy Klubu
obce na Zábraní. Nekonaly se žádné společenské nebo sportovní akce. Při jarním uzavření střediska jsme se zapojili do šití roušek a jejich distribuce občanům přes výdejní okénko.
Poté během roku jsme střídavě obnovo-
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Vydaná potvrzení: - tab. č. 14
Potvrzení o změně trvalého pobytu
Potvrzení o změně stavu a příjmení
Potvrzení z informačního systému
Ztráty, odcizení OP, zadržení neplatného OP

62
8
1
3

Výpisy z Czech pointu: - tab. č. 15
Výpis z katastru nemovitostí
Výpis z rejstříku trestů
Výpis z katastrální mapy
Ostatní výpisy

14
13
3
2

Odběratel
ELEKTROWIN

t / ks
2,165 t
5,971 t
2,558 t
246 ks/4.28 t
2,044 t
140 ks
0,082 t

Počet
zpětný odběr (chladicí zařízení)
velké spotřebiče (sporáky, pračky, myčky)
malé spotřebiče (vysavače, žehličky, brusky atd.)
zpětný odběr televizorů a počítačových monitorů
malé elektrospotřebiče (radia, videa, PC atd.)
zpětný odběr (zářivky a výbojky)
zpětný odběr malých baterií

ASEKOL
EKOLAMP
EKOBAT

Celk. množství vytříděného odpadu (recyklace) a odpadu uloženého na skládce (v t) 2012 - 2020 - tab. č. 21

Počet vydaných ověřených výstupů - tab. č. 16
11
1
13
1
0
7
0
0
0
0

Katastr nemovitostí
Katastrální mapa
Rejstřík trestů
Registr řidičů
Registr osob
Obchodní rejstřík
Modul autovraků ISOH
Živnostenský rejstřík
Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Insolvenční rejstřík

Z radnice

Zpětný odběr odpadu - tab. č. 20

45 let
43 let
47 let

Průměrný věk obyvatelstva v obci
Průměrný věk mužů
Průměrný věk žen
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Agenda ISDS (informační systém datových schránek) - tab. č. 17

Období

Nápojový karton
(obal)

Papír

Plast

Sklo
barevné

2012

0,333

31,879

8,046

18,696

9,4

224,3882

610,89

2013

0,541

52,604

9,273

17,019

9.40

163,6094

612,493

2014

0,558

64,677

10,834

15,45

9,88

143,429

632,449

2015

0,634

60,263

11,525

17,566

10,35

140,7456

562,149

2016

0,441

67,960

17,519

13,916

8,675

112,579

534,95

2017

0,596

67,524

16,543

16,111

9,48

132,303

558,26

2018

0,480

138,499 19,691

17,582

6,96

137,255

541,26

2019

0,620

167,978 24,664

19,346

8,74

104,4589

556,10

2020

0,700

75,896

13,136

9,62

130,5856

639,55

34,114

Sklo
bílé

Kovy

Směsný
a objemný
odpad

Celkové množství vytříděného nebezpečného odpadu (v t) 2012 - 2020 - tab. č. 22

Žádost o zřízení datové schránky

0

Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

0

Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

1

Žádost o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky

0

Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby na žádost
Autorizovaná konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby na žádost

Období

Eternit

Oleje

Injekční
stříkačky
a léčiva

Kyseliny, ropné
látky znečištěné
obaly

Celkem

2012

4,8

0,45

-

-

5,25

0

2013

3,9

0,36

-

-

4,26

0

2014

11,34

0,16

-

-

11,5

Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu z moci úřední

304

2015

4,54

0,63

-

-

5,17

Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu z moci úřední
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2016

9,78

-

-

-

9,78

2017

6,66

0,76

-

-

7,42

2018

-

0,38

-

0,21

0,59

2019

Pesticidy

0,38

-

0,02

0,4

2020

0,015

0,425

-

0,065

0,505

Charakteristika hrobových míst - tab. č. 18
jednohrob
z toho
počet
volných
217
6

DRUH HROBU
dvojhrob
trojhrob
z toho
z toho
počet
počet
volných
volných
229
10
6
0

urnový hrob
z toho
počet
volných
46
0

Celkové množství vytříděného odpadu zpětný odběr (v t, ks) 2012 - 2020 - tab. č. 23

Vytříděný odpad - tab. č. 19
Období

Pneumatiky

Ledničky,
mrazničky

Sporáky,
pračky,
myčky

Vysavače,
žehličky
brusky

Televizory,
monitory

Radia,
videa, PC

Zářivky
a výbojky

Baterie, monočl.

2012

530 ks

4,07 t

2,647 t

1,054 t

271 ks

1,43 t

93 ks

75 ks

157,98 t

2013

580 ks

2,634 t

2,775 t

0,712 t

221 ks

2,502 t

112 ks

87 ks

0,505 t

2014

810 ks

2,308 t

3,142 t

1,061 t

184 ks

0,718 t

110 ks

68 ks

2015

1100 ks

3,791 t

2,554 t

1,588 t

228 ks

1,5 t

90 ks

78 ks

2016

1250 ks

1,13 t

2,659 t

2,24 t

163 ks

1,2 t

112 ks

80 ks

Plastové obaly PET – LAHVE

34,114 t

Sklo barevné

13,136 t

Sklo bílé
Beton
Stavební směsi
N – odpad
Papír a lepenka
Biologicky rozložitelný odpad

9,62 t
78,92 t

75,896 t
432 t

Směsný komunální odpad (svoz)

379,42 t

Objemný komunální odpad (sběrný dvůr)

260,13 t

2017

800 ks

3,213 t

3,928 t

1,78 t

215 ks

1,364 t

100 ks

90 ks

6,091 t

2018

-

2,797 t

4,324 t

1,683 t

219 ks

1,51 t

120 ks

77 kg / 650 ks

2019

Jedlý olej

4,7 t

5,72 t

2,954 t

210 ks/3,84 t

1,906 t

180 ks

31 kg / 350 ks

2020

0,1 t

2,156 t

5,971 t

2,558 t

246 ks/4,28 t

2,044 t

140 ks

82 kg / 700 ks

Použité oděvy
Jedlý olej
Kovy
Nápojový karton

0,1 t
130,5856 t
0,7 t

vali svoji činnost a opět ji rušili. Vše záleželo na vývoji pandemie a následných nařízeních vlády. Pokud bylo KIS mimo provoz,
vykonávali jsme úklidové práce a činnosti,
na které není během roku čas. Při znovuotevření jsme se snažili uspořádat plánované
akce. Takže se nám v měsíci červnu podařilo v menším rozsahu uskutečnit v prostorách střediska a budovy č.p. 65 Odpoledne
pro celou rodin, dále v měsíci září dvě velké
akce: Cestu za pohádkou a Gulášfest. Cesta
za pohádkou je venkovní akce zejména pro
děti v lokalitě fotbalového hřiště a okolí. Gulášfest se tento rok konal v obecním parku za
hojné účasti široké veřejnosti. V témže měsíci jsme spoluorganizovali jedenácté Hry seniorů Mikroregionu Jižní Haná ve Kvasicích.
Během letních školních prázdnin proběhly
ve sportovním areálu na Sportovní ulici 3
turnaje (plážový volejbal a tenis) a v parku
bylo nainstalováno letní kino. Promítala se
pohádka a celovečerní film.
Další velké akce se do konce roku nekonaly. Na závěr roku jsme uspořádali veřejnou sbírku Krabice od bot, poslali prostřednictvím dětí z MŠ a ŠD nafukovací balonky
s přáním Ježíškovi, uskutečnili pochůzku Mikuláše s družinou a několik občanů se zapojilo do tvořivé akce Ozdobte náš tlumačovský vánoční strom.
Nechali jsme také zhotovit nový propagační materiál (deštníky, parkovací hodiny atd.)
Obce Tlumačov.
Výuka ZUŠ Otrokovice probíhala většinou
distančně a tlumačovští senioři, riziková skupina při pandemii, se od jarních měsíců přestali v klubu obce scházet.
Opravy, údržba a investice
V roce 2020 neproběhly žádné větší stavební úpravy a opravy. Byly zakoupeny nové
výstavní panely, další kusy laviček a stolů
(pivní sety) pro venkovní využití a kávovar
pro využití při akcích.
Tlumačovské novinky a webové stránky
Během roku byla vydána 4 čísla TN. Červnové vydání novinek bylo doplněno o přílohu
„Přehled drobných sakrálních staveb (kříže,
kapličky, sochy) a drobných staveb (pamětní
desky, sochy, pomníky)“. Tyto novinky měly
24 stran, zbylá tři vydání 16 stran.
Redakční rada měla 8 jednání. Snahou redakční rady je udržet kvalitu, aktuálnost, objektivnost a informovanost občanů o dění
a životě v obci. TN vycházely v nákladu
1 000 ks. Novinky jsou občanům distribuovány do poštovních schránek zdarma.
Správcem webových stránek obce je tajemník OÚ.
Tlumačovské kroje a kronika obce
O tlumačovské kroje se stará kulturní pracovnice. V roce 2020 nebyly kroje půjčovány – pandemie Covid – 19.
Historie Tlumačova je nepřetržitě zaznamenávána do kroniky kronikářkou obce. Jsou

www.tlumacov.cz
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Z radnice
i archivovány fotografie z dění v obci a novinové články o Tlumačovu. Byla digitalizována kronika obce zapůjčená z MJV ve Zlíně.
Knihovna
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2020 je 6
987 ks knih. Nejvíce zastoupena je krásná literatura. V roce 2020 bylo 73 registrovaných
čtenářů, z toho 10 dětí.
Knihovnu nebo akce pořádané knihovnou navštívilo v loňském roce celkem 2 168
občanů, z toho nikdo nevyužil veřejný internet a 1144 návštěvníků nahlédlo do elektronického katalogu. Celkem bylo zapůjčeno
1 275 knih pro dospělé včetně naučné literatury. Dětských knih včetně naučné literatury jsme půjčili celkem 30. Výpůjčky periodik se ustálily na čísle 110. Celkem bylo vypůjčeno 1 519 titulů knihovny. Třikrát ročně je knižní fond obohacován o výměnný
soubor z Krajské knihovny Františka Bartoše ze Zlína.
Každoročně vyřazujeme staré a poškozené knihy a nahrazujeme je novými. V roce
2020 bylo zakoupeno celkem 317 nových
knih. Pokud čtenář nenajde v našem katalogu požadovanou knihu, je možnost si ji přes
naši knihovnu objednat z knihovny ve Zlíně.
Této služby je v knihovně často využíváno.
Vzhledem dění v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme v roce 2020 museli
omezit i konání akcí v rámci knihovny.

Kalendář akcí 2021

ky) 9:00 až 20:00. V roce 2020 byl vzhledem
k příznivému počasí areál pronajímán již od
poloviny dubna.
Využívání sportovního areálu bylo rovněž
ovlivněno omezujícími vládními nařízeními v souvislosti s onemocněním COVID-19.
Správcem areálu byla p. Hana Gajdůšková.

Údaje o ekonomice – příjmy a výdaje celkově za rok 2020
Položka
§ 3392 KIS
§ 3349 Tlumačovské novinky
§ 3314 knihovna
§ 3319 kronika
Kroje
Klub obce na Zábraní

Měsíc

18. 9. Gulášfest Tlumačov (Tlumačov - park,
ulice Sokolská, pořadatel KIS Tlumačov).
27. 11. Adventní jarmark s rozsvícením vánočního stromu (náměstíčko v Tlumačově,
pořadatel KIS Tlumačov)
(aktuální informace o akcích v obci naleznete
na www.tlumacov.cz)

Sportovní areál obce Tlumačov
Obec Tlumačov provozuje Sportovní areál
obce Tlumačov na ulici Sportovní. Provozní doba areálu je od 1. 5. do 31. 10., pondělí - pátek 15:00 až 21:00, sobota - neděle (svát-
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Výdaje (Kč)
1 719 998,17
87 206
30 093
23 704,10
0
18 845,92

Akce

kultura
sport
kultura

Tlumačovský košt pálenek a sekané

ÚNOR

kultura

Reprezentační ples obce Tlumačov

ostatní

Zahrádkářská přednáška

BŘEZEN

ostatní

Vydání Tlumačovských novinek

ČERVEN

kultura

Odpoledne pro celou rodinu

ostatní

Vydání Tlumačovských novinek

sport

Turnaj v plážovém volejbale

sport

Turnaj tenis čtyřhra muži

kultura

Letní kino

SRPEN

ZÁŘÍ

PROSINEC

24. 7. Pivní slavnosti a setkání heligonkářů
(Tlumačov – park, ulice Sokolská. Pořadatel S.K. Tlumačov, KIS Tlumačov)

11. 9. Cesta za pohádkou (Tlumačov – fotbalové hřiště a okolí Tlumačova, pořadatel
KIS Tlumačov).

Oblast

LEDEN

29. 5. Kácení májky (náměstíčko Tlumačov,
pořadatel KIS Tlumačov)

3. 9. Hry seniorů MJH Tlumačov

Příjmy (Kč)
255 274
11 967,62
1 320
0
0
37 000

Přehled akcí KIS za rok 2020

1. 5. Stavění májky (náměstíčko Tlumačov,
pořadatel KIS Tlumačov)

12. 6. Oslavy Tlumačova (Tlumačov - park,
ulice Sokolská, pořadatel KIS Tlumačov).

Sportoviště areálu jsou pronajímána dle
schváleného ceníku:
plážový volejbal 50 Kč/hod.; 800 Kč za
celodenní pronájem
tenisový kurt 30 Kč/os/hod.; 800 Kč za
celodenní pronájem

Novoroční ohňostroj
VI. ročník Turnaje ve stolním tenise

kultura

Cesta za pohádkou

ostatní

Hry seniorů MJH

ostatní

Vydání Tlumačovských novinek

ostatní

Pasování prvňáčků na malé čtenáře

sport

Turnaj tenis čtyřhra ženy

kultura

Gulášfest

kultura

Dopis Ježíškovi – pouštění balonků

kultura

Krabice od bot

kultura

Mikuláš na zavolání

kultura

Ozdobte náš tlumačovský vánoční strom

ostatní
ostatní

Kalendář 2020
Vydání Tlumačovských novinek

Přehled pronájmu sportovišť sportovního areálu Obce Tlumačov v roce 2020

Měsíc
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
CELKEM

tenis/
počet osob

pláž. volejbal/
počet osob

141
216
207
308
181
91
69
1213

0
12
29
63
34
16
0
153

Hledáme v této lokalitě rodinný dům se zahradou.
Rekonstrukce nevadí. Tel.: 703 693 512
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Sport, inzerce

Obecní sportoviště, léto,
sport a plánované akce a turnaje v roce 2021
V posledních několika letech se stalo
dobrou tradicí, že na tomto místě, vždy
na jaře, před zahájením nové sezony informuji přátele sportu a amatérské sportovce
o nové sezoně a akcích, které se na obecních sportovištích během léta mají uskutečnit. Podobně je tomu i letos, i když nikdo nedokáže předpovědět, co všechno
se bude dít a jaká opatření budou v souvislosti se současnou „Covidovou“ situací v platnosti. Také nevíme, co z pohledu
vládních opatření a jejich případného trvání bude možné v letních měsících z plánovaných sportovních akcí uskutečnit. Věřím,
že i když již více jak rok bojujeme s pandemií Covidu 19 (která nás, zvláště v tomto
období, sužuje a zasahuje nejvíce, vyvolává
obavy o naše zdraví a přináší řadu opatření a omezení v našem pracovním i běžném
životě), že na konci jara a v letních měsících se situace zlepší, zmírní se současná
opatření a bude možné se obecně vrátit na
venkovní veřejná sportoviště a věnovat se
zde svým oblíbeným aktivitám. Myslím,
že to není jen přání moje, ale všech sportovců průřezem všech věkových kategorií,
amatérů i výkonnostních sportovců a funkcionářů v různých sportovních odvětvích.
Co nám vývoj situace a opatření spojené
s Covidem – 19 umožní, to se teprve uvidí a v případné rozvolňovací praxi ukáže!
Pevně věřím, že se situace zlepší a ke sportu, sportování a na sportoviště se budeme
moci brzy vrátit. Uvidíme…
I když nyní, v době, kdy vychází toto číslo Tlumačovských novinek, je těžké předpovídat, co bude a nebude v létě při sportování možné, přesto taktéž tradičně, s předstihem zveřejním plánované termíny turnajů, které stejně jako v minulosti budou spolupořádat KIS Tlumačov a hráči stolního
tenisu pro sportovce amatéry. Podle aktuální epidemiologické situace a aktuálních
opatření budou obvyklou cestou (na www
stránkách obce Tlumačov) zveřejněny informace s propozicemi turnajů, které bude
možné uspořádat pro větší počet účastníků. V případě přetrvávajících epidemiologických opatření a zákazu takovéto akce organizovat, tak bohužel uveřejníme informace o jejich zrušení.

sobota 31. července 2021, tenisový Turnaj čtyřher MIX (muž+žena) - 2. ročník,
(max. 8 týmů)
sobota 7. srpna 2021, mistrovský 4. ročník BEACH CUPU Tlumačov (max. 10
týmů, tříčlenný MIX)
sobota 28. srpna 2021, 2. ročník tenisového Turnaje ve čtyřhře žen (max. 8 týmů)
Poznámka:
1) turnaje se budou konat pouze při spl-

nění epidemiologických podmínek
2) turnaje se budou konat pouze za příznivých povětrnostních podmínek, při špatném počasí bude akce zrušena
Další plánované akce: KIS a stolní tenisté při vhodných epidemiologických podmínkách uspořádají v podzimních měsících v tělocvičně ZŠ odložený novoroční
turnaj ve stolním tenise a turnaj Regionální ligy ve stolním tenise za účasti družstev
z obcí regionu (termíny budou včas zveřejněny dle aktuálních možností konání akcí).
Mgr. R. Huráň, místostarosta

Nyní předběžný návrh turnajů a termínů
jejich konání pro letošní léto:
sobota 19. června 2021, tenisový Turnaj
čtyřher muži, 4. ročník „O pohár starosty
obce,“ (max.10 týmů)
sobota 17. července 2021, letní pohodový
turnaj v plážáku - 3. ročník, (max. 10 týmů,
tříčlenný MIX)

www.tlumacov.cz

Inzerce
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