
   

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 23. 11. 2022 
 

 

* VEŘEJNÁ VERZE * 
 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 23. 11. 2022 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/02/11/22 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 23. 11. 2022. 

 

Usnesení R2/02/11/22 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu – bez připomínek a byla seznámena s plněním 

usnesení z minulých zasedání rady obce – bez připomínek a schválila zapisovatele Ing. Jana Rýdla. 

 

Usnesení R3/02/11/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření předložené smlouvy o pachtu a provozování kanalizace v obci 

Tlumačov se společností Vodárna Zlín a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 383, 763 02 Zlín – Louky, 

IČ: 14237083. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o pachtu a provozování kanalizace 

v obci Tlumačov. 

 

Usnesení R4/02/11/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 41 S 2022 na servis výtahů v objektech 

Domu s pečovatelskou službou č.p. 848 a Kulturního a informačního střediska č.p. 170 se společností 

Boďa – VÝTAHY ZLÍN s.r.o., Klečůvka 43, 763 11 Zlín, IČ: 25587889. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo. 

 

Usnesení R5/02/11/22 

 Rada obce Tlumačov jmenuje paní RNDr. Martinu Zakopalovou ředitelkou Základní školy Tlumačov, 

p.o. od 24.11.2022 do doby jmenování ředitele, který bude vybrán v konkursním řízení a na základě 

konkursního řízení obcí jmenován na dobu určitou po dobu výkonu veřejné funkce ředitele Mgr. 

Roberta Podlase.   

 Rada obce Tlumačov schvaluje platový výměr ředitelce Základní školy Tlumačov p.o. RNDr. Martině 

Zakopalové. 

 

Usnesení R6/02/11/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje rozpočet zřízené příspěvkové organizace Základní škola Tlumačov na rok 

2023. 

 

Usnesení R7/02/11/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje rozpočet zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Tlumačov na rok 

2023. 

 

  Usnesení R8/02/11/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 Základní školy 

Tlumačov, příspěvkové organizace v předloženém znění.  

 

 Usnesení R9/02/11/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 Mateřské školy 

Tlumačov, příspěvkové organizace v předloženém znění.  

 

 

 



   

 

 

 
 

 

 Usnesení R10/02/11/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje úpravu pojištění, a to navýšením pojistné částky u souboru budov na 

359 020 000 Kč, u pojištění věcí movitých na 10 689 000 Kč a navýšení ročního pojistného na 75 054 Kč a 

pověřuje starostu pana Petra Horku podpisem změny pojistné smlouvy č. C555009007 s Allianz 

pojišťovnou a.s. s platností od 1. 1. 2023. 

 

 Usnesení R11/02/11/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje bezplatnou výpůjčku Klubu obce na Zábraní ve dnech  

9. - 11. 12. 2022 pro Myslivecké sdružení Hék na akci hon na drobnou zvěř. 

 

 Usnesení R12/02/11/22 

Rada obce Tlumačov schvaluje v souladu s Vnitřním platovým předpisem platným pro ředitele školských 

zařízení, jejichž zřizovatelem je obec Tlumačov, ředitelce MŠ Tlumačov paní Haně Janoštíkové 

mimořádnou finanční odměnu ve výši 50 % celkového měsíčního platu. 

 

 Usnesení R13/02/11/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Základní škole Tlumačov p.o. čerpání finančních prostředků zřizovatele na 

náklady spojené s realizací Operačního programu J. A. Komenský – šablony I. v období říjen, listopad a 

prosinec 2022 do výše 90 000 Kč. 

 

Usnesení R14/02/11/22 

Rada obce Tlumačov schvaluje v souladu s Vnitřním platovým předpisem platným pro ředitele školských 

zařízení, jejichž zřizovatelem je obec Tlumačov, řediteli ZŠ Tlumačov Mgr. Robertu Podlasovi mimořádnou 

finanční odměnu ve výši 25 % celkového měsíčního platu. 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň  

místostarosta obce 

 


