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U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 14. 11. 2018 
 

* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 14. 11. 2018 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/01/11/18 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 14. 11. 2018. 

 

Usnesení R2/01/11/18 

 Rada obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu – bez připomínek a byla seznámena s plněním 

usnesení z minulých zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/01/11/18 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Jednací řád Rady obce Tlumačov.  

 

Usnesení R4/01/11/18 

➢ Rada obce schvaluje Plán inventur pro rok 2018. 

➢ Rada obce schvaluje Příkaz k provedení inventarizace majetku příspěvkové organizace Základní škola 

Tlumačov a Mateřská škola Tlumačov k datu 31. 12. 2018. 

 

Usnesení R5/01/11/18 

 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemních smluv těmto nájemníkům za předpokladu uhrazení 

veškerých závazků vůči obci a předložení dokladů o zaplacení na dobu určitou do 31. 12. 2019: 

• *** nezveřejňovaný text *** 

 

Usnesení R6/01/11/18 

Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na buňku č. 8,9 v domě služeb 

*** nezveřejňovaný text *** za účelem provozování kadeřnictví do 31.12.2019. 

 

Usnesení R7/01/11/18 

 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na buňku č. 7 v domě služeb 

*** nezveřejňovaný text *** za účelem provozování kadeřnictví do 31.12.2019. 

 

 

Usnesení R8/01/11/18 

 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na buňku č. 6 v domě *** nezveřejňovaný 

text *** za účelem provozování pedikúry a manikúry do 31.12.2019. 

 

Usnesení R9/01/11/18 

 Rada obce Tlumačov schvaluje slevu na nájemném ve výši 1/3 ročního nájemného pro *** nezveřejňovaný 

text ***.  

 

Usnesení R10/01/11/18 

 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na buňku č. 1, 2, 3 v domě služeb 

*** nezveřejňovaný text *** za účelem prodeje oděvů a obuvi do 31.12.2019. 

 

Usnesení R11/01/11/18 

 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory (sesterny a ordinace 

lékaře) v Domě s pečovatelskou službou č. p. 848, ul. náměstí Komenského v Tlumačově 

*** nezveřejňovaný text *** k provozování masáží a kosmetického ošetření do 31. 12. 2019. 
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Usnesení R12/01/11/18 

 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr pronajmout buňku č. 5 a 6 v objektu domu služeb v Tlumačově ul. 

nám. Komenského č. p. 799 za následujících podmínek: 

• účel pronájmu: prodej alkoholických i nealkoholických nápojů, cukrovinek, dárkového zboží a dalšího 

  doplňkového zboží.  

• doba pronájmu: od 10. 12. 2018 na dobu určitou 

• cena nájmu: 542 Kč/měsíc + zálohy vodného 

 

Usnesení R13/01/11/18 

 Rada obce Tlumačov schvaluje pro Klub seniorů Tlumačov bezplatný pronájem Klubu obce na Zábraní na 

rok 2019. 

 

Usnesení R14/01/11/18 

➢ Rada obce stanovuje dnem pro uzavírání manželství u občanských sňatků uzavíraných před Obecním 

úřadem v Tlumačově každou sobotu mimo státních svátků od 10:00 – 12:00 hodin. 

➢ Rada obce stanovuje místo určené pro konání slavnostních obřadů obřadní síň tlumačovské radnice. 

➢ Tento určený den a místo obřadu je bez poplatku. 

➢ V ostatní dny (neděle, pracovní dny) a mimo stanovenou dobu, případně mimo stanovené místo, bude 

za obřad hrazen poplatek ve výši 1.000 Kč dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

 

Usnesení R15/01/11/18 

 Rada obce schvaluje „Ceník prací a služeb“ v předloženém znění s platností od 1. 1. 2019. 

 

Usnesení R16/01/11/18 

 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p. č. 2457/3 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 8 m2 za níže uvedených podmínek: 

• účel výpůjčky:  realizace rozšíření sjezdu k nemovitosti  

• doba výpůjčky:  na dobu neurčitou 

• povinnost vypůjčitele: udržování předmětu výpůjčky ve funkčním a estetickém stavu a provádění jeho  

    celoroční údržby  

 

Usnesení R17/01/11/18 

 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p. č. 2456/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 25 m2 za níže uvedených podmínek: 

• účel výpůjčky:  realizace rozšíření sjezdu k nemovitosti  

• doba výpůjčky:  na dobu neurčitou 

• povinnost vypůjčitele: udržování předmětu výpůjčky ve funkčním a estetickém stavu a provádění jeho  

    celoroční údržby  

 

Usnesení R18/01/11/18 

 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p. č. 2445 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 10 m2 za níže uvedených podmínek: 

• účel výpůjčky:  realizace rozšíření sjezdu k nemovitosti  

• doba výpůjčky:  na dobu neurčitou 

• povinnost vypůjčitele: udržování předmětu výpůjčky ve funkčním a estetickém stavu a provádění jeho  

    celoroční údržby  

 

Usnesení R19/01/11/18 

 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p. č. 2445 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 10 m2 za níže uvedených podmínek: 

• účel výpůjčky:  realizace rozšíření sjezdu k nemovitosti  

• doba výpůjčky:  na dobu neurčitou 

• povinnost vypůjčitele: udržování předmětu výpůjčky ve funkčním a estetickém stavu a provádění jeho  

    celoroční údržby  
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Usnesení R20/01/11/18 

 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p. č. 2445 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře 2x cca 10 m2 za níže uvedených podmínek: 

• účel výpůjčky:  realizace rozšíření sjezdu k nemovitosti  

• doba výpůjčky:  na dobu neurčitou 

• povinnost vypůjčitele: udržování předmětu výpůjčky ve funkčním a estetickém stavu a provádění jeho  

    celoroční údržby  

 

Usnesení R21/01/11/18 

 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p. č. 2445 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 10 m2 za níže uvedených podmínek: 

• účel výpůjčky:  realizace rozšíření sjezdu k nemovitosti  

• doba výpůjčky:  na dobu neurčitou 

• povinnost vypůjčitele: udržování předmětu výpůjčky ve funkčním a estetickém stavu a provádění jeho  

    celoroční údržby  

 

Usnesení R22/01/11/18 

 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p. č. 2445 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 20 m2 za níže uvedených podmínek: 

• účel výpůjčky:  realizace rozšíření sjezdu k nemovitosti  

• doba výpůjčky:  na dobu neurčitou 

• povinnost vypůjčitele: udržování předmětu výpůjčky ve funkčním a estetickém stavu a provádění jeho  

    celoroční údržby  

 

Usnesení R23/01/11/18 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 7. 2018 se společností 

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 

31. 7. 2018. 

 

 

 
 

Petr Horka 

                                 starosta obce                                                                                                                                                                                                        

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 
 


