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U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 5. 12. 2018 
 

*** VEŘEJNÁ VERZE *** 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 5. 12. 2018 přijala tato usnesení: 

 

 

 

  Usnesení R1/02/12/18 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 5. 12. 2018. 

 

Usnesení R2/02/12/18 

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

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

 

Usnesení R3/02/12/18 

 Rada obce Tlumačov schvaluje aktualizaci Povodňové komise obce Tlumačov v předloženém složení.  

 

Usnesení R4/02/12/18 

Rada obce schvaluje uzavření Rámcové kupní smlouvy na dodávky technických a vzácných plynů 

v tlakových lahvích a svazcích a Rámcovou nájemní smlouvu na nájem tlakových lahví, svazků a palet se 

společností Messer Technogas, s.r.o., IČ 40764788, se sídlem Zelený pruh 99 čp. 1560, 140 00 Praha 4 a 

pověřuje starostu obce pana Petra Horku k podpisu uvedené smlouvy. 

 
Usnesení R5/02/12/18 

 Rada obce Tlumačov schvaluje od 10.12.2018 na dobu určitou do 31.12.2019 pronájem buňky č. 5,6 

v objektu Domu služeb č.p. 799, ul. nám. Komenského v Tlumačově *** nezveřejňovaný text ***, za 

účelem prodeje alkoholických i nealkoholických nápojů, cukrovinek, dárkového zboží a dalšího 

doplňkového zboží. 

 

Usnesení R6/02/12/18 

➢  Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku p.č.2457/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře cca 8m2 v. k.ú. Tlumačov na Moravě *** nezveřejňovaný text ***, za podmínek 

stanovených v záměru viz. usnesení č. R16/01/11/18 ze dne 14.11.2018. 
➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o výpůjčce. 

 

Usnesení R7/02/12/18 

➢  Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku p.č.2456/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře cca 25m2 v. k.ú. Tlumačov na Moravě *** nezveřejňovaný text ***, za podmínek 

stanovených v záměru viz. usnesení č. R17/01/11/18 ze dne 14.11.2018. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o výpůjčce 

 

Usnesení R8/02/12/18 

➢  Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku p.č.2445 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 2x cca 10m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě *** nezveřejňovaný text ***, za podmínek 

stanovených v záměru viz. usnesení č. R20/01/11/18 ze dne 14.11.2018. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o výpůjčce. 
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Usnesení R9/02/12/18 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku p.č.2445 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře cca 10m2 v. k.ú. Tlumačov na Moravě *** nezveřejňovaný text ***, za podmínek 

stanovených v záměru viz. usnesení č. R19/01/11/18 ze dne 14.11.2018. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o výpůjčce.. 

 

Usnesení R10/02/12/18 

➢  Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku p.č.2445 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře cca 10m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě *** nezveřejňovaný text ***, za podmínek 

stanovených v záměru viz. usnesení č. R21/01/11/18 ze dne 14.11.2018. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o výpůjčce. 

 

Usnesení R11/02/12/18 

➢  Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku p.č.2445 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře cca 10m2 v. k.ú. Tlumačov na Moravě *** nezveřejňovaný text *** ze dne 14.11.2018. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o výpůjčce. 

 

Usnesení R12/02/12/18 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku p.č.2445 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře cca 20m2 v. k.ú. Tlumačov na Moravě *** nezveřejňovaný text ***, za podmínek 

stanovených v záměru viz. usnesení č. R22/01/11/18 ze dne 14.11.2018. 
➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o výpůjčce. 

 

Usnesení R13/02/12/18 

 Rada obce Tlumačov schvaluje rozpočet na rok 2019 Základní školy Tlumačov, příspěvkové organizace 

v předloženém rozsahu. 

 

Usnesení R14/02/12/18 

 Rada obce Tlumačov schvaluje rozpočet na rok 2019 Mateřské školy Tlumačov, příspěvkové organizace 

v předloženém rozsahu. 
 

Usnesení R15/02/12/18 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 Základní školy 

Tlumačov, příspěvkové organizace v předloženém znění. 
 

Usnesení R16/02/12/18 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 Mateřské školy 

Tlumačov, příspěvkové organizace v předloženém znění. 

 

Usnesení R17/02/12/18 

 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 30 % celkového měsíčního platu. 
 

Usnesení R18/02/12/18 

 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 30 % celkového měsíčního platu. 
 

Usnesení R19/02/12/18 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Nařízení obce Tlumačov číslo 1/2018 o zimní údržbě komunikací. 
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Usnesení R20/02/12/18 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje snížení celkového ročního pojistného Skupinové pojistné smlouvy 

ALLIANZ AUTOFLOTILY č. 898227002 na období 01.01.2019 – 01.01.2020 z částky 152.489,- Kč 

na částku 128.048,- Kč. 

➢ Rada obce pověřuje starostu obce podpisem nově vytvořených podsmluv u 6 motorových vozidel 

havarijně pojištěných Skupinovou pojistnou smlouvou ALLIANZ AUTOFLOTILY č. 898227002. 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

                                 starosta obce                                                                                                                                                                                                        

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 
 


