
   

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 16. 1. 2019 
 

* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 16. 1. 2019 přijala tato usnesení: 

 

Usnesení R1/03/01/19 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 16. 1. 2019. 

 

Usnesení R2/03/01/19 

 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 zapisovatelku pí Danu Kouřilovou. 

 

Usnesení R3/03/01/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky částí pozemku p. č. 2445 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 24 m2 a cca 16 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 R4/03/01/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr pronajat parkovací místo pro odstavování osobního automobilu na 

části pozemku p. č. 2690 v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře 12,80 m2 dle situačního plánu 

 účel pronájmu:   parkování vozidla 

 doba pronájmu:  od 7. 2. 2019 na dobu neurčitou (ve vazbě na pronájem obecního bytu) 

 cena nájmu:   1.280 Kč/rok 

 

Usnesení R5/03/01/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 737/7 – orná půda v k. ú. Tlumačov na 

Moravě o výměře 256 m2 za následujících podmínek: 

 účel pronájmu:   drobná zemědělská činnost (zahrádkářská a pěstitelská) 

 doba pronájmu:  jeden rok s možností prodloužení 

 cena nájmu:   1 Kč/m2 /rok  

 

Usnesení R6/03/01/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Dohodu o provedení pořezu vzrostlé zeleně, která je ve vlastnictví obce, 

formou samotěžby včetně úklidu okolního prostranství s Mysliveckým sdružením Hék Tlumačov z.s., IČ: 

01343491 a pověřuje starostu obce p. Petra Horku podpisem této dohody. 

 

Usnesení R7/03/01/19 
 Rada obce Tlumačov zřizuje v souladu s §102 odst. 2) písm. h) Zák. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 

jako svůj poradní a iniciativní orgán pro volební období 2018-2022 komisi zemědělskou a životního 

prostředí a jmenuje její členy ve složení: 

  předseda: Ing. Rostislav Talaš 

  členové: Jiří Talaš, Mgr. Jiřina Vrtalová 

 

Usnesení R8/03/01/19 
 Rada obce Tlumačov zřizuje v souladu s §102 odst. 2) písm. h) zák. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 

jako svůj poradní a iniciativní orgán pro volební období 2018-2022 komisi sociální a bytovou a jmenuje 

její členy ve složení: 

  předseda: Mgr. Eva Janálová 

  členové: Alena Hozová, MUDr. Petra Gelnarová 



   

 

 

 

 

 

Usnesení R9/03/01/19 
 Rada obce Tlumačov zřizuje v souladu s §102 odst. 2) písm. h) zák. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 

jako svůj poradní a iniciativní orgán pro volební období 2018-2022 komisi stavební, dopravní a rozvoje 

obce a jmenuje její členy ve složení: 

  předseda: Lenka Řeháková 

  členové: Vladimír Skopalík, Ing. Josef Šico 

 

Usnesení R10/03/01/19 
 Rada obce Tlumačov zřizuje v souladu s §102 odst. 2) písm. h) zák. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 

jako svůj poradní a iniciativní orgán pro volební období 2018-2022 komisi sbor pro občanské záležitosti a 

jmenuje její členy ve složení: 

  předseda: Hana Janoštíková 

  členové: Petr Horka, Mgr. Rajmund Huráň, Mgr. Lenka Odložilíková, Blanka Konečná 

 

Usnesení R11/03/01/19 
 Rada obce Tlumačov zřizuje redakční radu Tlumačovských novinek ve složení Mgr. Rajmund Huráň, Mgr. 

Leona Jirušková a pí Renáta Nelešovská a jmenuje místostarostu Mgr. Rajmunda Huráně jako předsedu 

redakční rady Tlumačovských novinek.  

 

Usnesení R12/03/01/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předložený Jednací řád komisí Rady obce Tlumačov.  

 

Usnesení R13/03/01/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje cenu kurzu dětské jógy na období od 1. 1. 2019 - 31. 5. 2019 

á 400 Kč/osoba. 

 

Usnesení R14/03/01/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje bezplatný pronájem Klubu obce na Zábraní v termínu 18. -20. 1. 2019 pro 

S.K. Tlumačov z. s. na uspořádání výroční schůze spolku. 

 

Usnesení R15/03/01/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje bezplatný pronájem atria a dětské herny v budově č. p. 65 na 

nám. Komenského pro paní Blanku Konečnou na akci registrace dobrovolných dárců kostní dřeně dne 

13. 4. 2019. 

 

Usnesení R16/03/01/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření Smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby „Polní cesty 

v k. ú. Tlumačov na Moravě“ s Českou republikou - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad 

pro Zlínský kraj, se sídlem Zarámí 88, 760 41 Zlín. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby. 

 

Usnesení R17/03/01/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření Smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby „Záchytné 

meze v k. ú. Tlumačov na Moravě“ s Českou republikou - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový 

úřad pro Zlínský kraj, se sídlem Zarámí 88, 760 41 Zlín. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby. 

 

Usnesení R18/03/01/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje vyřazení nefunkčního a nepotřebného majetku z evidence obce Tlumačov ke 

dni 31. 12. 2018 dle předloženého soupisu. 

 


