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U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 6. 2. 2019 

 
* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 6. 2. 2019 přijala tato usnesení: 

 

 

Usnesení R1/04/02/19 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 6. 2. 2019. 

 

Usnesení R2/04/02/19 

 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 R3/04/02/19 

 Rada obce Tlumačov projednala návrh rozpočtu obce na rok 2019 po jednotlivých paragrafech a položkách 

s tím, že navrhuje snížení částky na § 3330 na 100.000,- Kč a navýšení částky na § 6171 na 23.375.100,- Kč 

a doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočet obce na rok 2019 v závazných ukazatelích na svém 

nejbližším zasedání. 

 

Usnesení R4/04/02/19 

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

o výměře 1x cca 24 m2 a 1x cca 16 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě *** nezveřejňovaný text ***, za 

podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. R3/03/01/19 ze dne 16. 1. 2019. 

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

 

Usnesení R5/04/02/19 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2690 o výměře 12,80 m2 v k. ú. Tlumačov 

na Moravě *** nezveřejňovaný text *** za podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. 

R4/03/01/19 ze dne 16. 1. 2019. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy. 

 

Usnesení R6/04/02/19 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje pronájem pozemku p. č. 737/7 – orná půda plocha o výměře 256 m2 

v k. ú. Tlumačov na Moravě *** nezveřejňovaný text *** za podmínek stanovených v záměru viz 

usnesení č. R5/03/01/19 ze dne 16. 1. 2019. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu pachtovní smlouvy. 

 

Usnesení R7/04/02/19 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření Dohody o právu stavebníka provést stavbu oplocení pozemků 

p. č. st. 1447 s objektem RD č. p. 921, p. č. 779/11 a p. č. 779/28 v k. ú. Tlumačov na Moravě vedenou 

pod názvem „RD manželů Kraváčkových, SO 2 – Oplocení, drátěný plot“ s *** nezveřejňovaný text 

***. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Dohody o právu stavebníka provést stavbu. 

 

Usnesení R8/04/02/19 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předložený návrh Rámcové kupní smlouvy číslo V101719 na dodávky 

kovového odpadu (šrotu) mezi Obcí Tlumačov a Metalšrot Tlumačov a. s., IČ 46901094, Mánesova 

510, 763 62 Tlumačov 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 
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Usnesení R9/04/02/19 

➢ Rada obce Tlumačov bere na vědomí Dohodu o ukončení smlouvy o přijímání platebních karet-platební 

terminály KB.  

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o přijímání platebních karet – platební terminál 

KB SmartPay mezi Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ 114 07 a Cataps, 

s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové město, Václavské náměstí 796/42, PSČ 110 00 jako poskytovateli 

služeb a Obcí Tlumačov, Nádražní 440, PSČ 763 62. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.  

 

Usnesení R10/04/02/19 

 Rada obce Tlumačov schvaluje aktualizaci vnitřní směrnice „Vnitřní platový předpis“. 

 


