
   

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 13. 3. 2019 

 

 
* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 13. 3. 2019 přijala tato usnesení: 

 

 

Usnesení R1/05/03/19 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 13. 3. 2019. 

 

Usnesení R2/05/03/19 

 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 R3/05/03/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola 

Tlumačov, Masarykova 63, 763 62 Tlumačov, IČ 70988684 sestavenou k 31. 12. 2018. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje zúčtování hospodářského výsledku dosaženého v rozpočtovém roce 

2018 ve výši 276.475,89 Kč a jeho přidělení do rezervního fondu organizace. 

 

Usnesení R4/05/03/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola 

Tlumačov, Masarykova 63, 763 62 Tlumačov, IČ: 70988692 sestavenou k 31. 12. 2018. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje zúčtování hospodářského výsledku ve výši 16.238,72 Kč a jeho 

přidělení do rezervního fondu organizace. 

 

Usnesení R5/05/03/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření územně 

samosprávného celku za rok 2019 mezi Obcí Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov, IČ 00284572 

jako zadavatel a ŠTOLFOVÁ AUDIT s. r. o., číslo oprávnění 584, Školní 691/1, 765 02 Otrokovice, 

IČ 06773117 jako vykonavatel. 

 Rada obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

Usnesení R6/05/03/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou s  *nezveřejňovaný text*  na buňku 

č. 3 v objektu domu služeb č. p. 799, Tlumačov ke dni 31. 3. 2019 a pověřuje starostu podpisem této 

dohody. 

 

Usnesení R7/05/03/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje vyřazení nefunkčního a nepotřebného majetku z evidence obce 

Tlumačov ke dni 31. 3. 2019. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje vyřazení nefunkčního a nepotřebného majetku z evidence Základní 

školy Tlumačov ke dni 31. 3. 2019. 

 

Usnesení R8/05/03/19 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí Zprávu o činnosti JSDH Tlumačov za rok 2018. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje vyplacení finanční odměny formou daru jednotlivým členům Jednotky 

sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov dle předloženého návrhu.  

 

 

 



   

 

 

 

 

 

Usnesení R9/05/03/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje v rámci aktivní politiky zaměstnanosti pro rok 2019 vytvoření maximálně 

7 pracovních míst pro veřejně prospěšné práce (VPP) dle potřeby obce jen na nezbytně nutné a potřebné 

práce s nástupem dle možností a doporučení ÚP.  

 

Usnesení R10/05/03/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje přijetí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje pro JSDH Tlumačov 

ve výši 58.000,00 Kč poskytnuté na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/0059/2019/KH 

schválené usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje dne 17. 12. 2018. 

 Rada obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

Usnesení R11/05/03/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o nájmu LED světelné vánoční výzdoby na 

částku 20.000 Kč bez DPH mezi Obcí Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov, IČ 00284572 

a MK– mont illuminations s. r. o., Průmyslová 6, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ 25424769. 

 Rada obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

Usnesení R12/05/03/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o zprostředkování a správě pojištění mezi Obcí 

Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov, IČ 00284572 a RENOMIA, a.s., Holandská 8, 639 00 

Brno, IČ 48391301.  

 Rada obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

Usnesení R13/05/03/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o provedení hudební produkce KIKS BRASS z.s. 

včetně ozvučení a osvětlení a Obcí Tlumačov a pověřuje starostu obce Petra Horku k podpisu smlouvy. 

 

Usnesení R14/05/03/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 9.500,00 Kč pro Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. 

Dotace je účelově určena na úhradu nájemného a cestovného. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2019/EO/001 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 9.500,00 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem 

Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s., Chlumská 453, 763 02  Zlín Louky. 

 Rada obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

Usnesení R15/05/03/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 5.000 Kč pro STROP o.p.s. Zlín. Dotace je účelově 

určena k poskytování sociálních služeb osobám ohroženým sociálním vyloučením (odborné sociální 

poradenství).   

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2019/EO/002 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 5.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem 

STROP o.p.s. Zlín, Dlouhá 2699, 760 01 Zlín. 

 Rada obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

Usnesení R16/05/03/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 10.000 Kč pro Charitu Otrokovice. Dotace je účelově 

určena: azylový dům – pro muže a ženy bez přístřeší 5.000 Kč, a odborné sociální poradenství 

5.000 Kč.  

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2019/EO/003 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 10.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem 

Charita Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice. 

 Rada obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

Usnesení R17/05/03/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 26.000 Kč pro SENIOR Otrokovice, p. o. Dotace je 

účelově určena: denní stacionář 23.000 Kč a odlehčovací služba 3.000 Kč. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2019/EO/004 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 26.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem 

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice. 

 Rada obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

Usnesení R18/05/03/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 6.000 Kč pro Oblastní spolek Českého červeného kříže 

Zlín. Dotace je účelově určena na náklady na provoz osobního vozu ošetřovatelkám, náhradu mzdy, 

odvody a provoz ošetřovatelské péče.  

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2019/EO/005 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 6.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, Potoky 3314, 760 01 Zlín. 

 Rada obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

Usnesení R19/05/03/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 12.000 Kč pro Středisko rané péče SPRP, pobočka 

Olomouc. Dotace je účelově určena na mzdové náklady poradce, pohonné hmoty, cestovné, hračky a 

speciální pomůcky, odbornou literaturu, pojištění a údržbu služebního auta, telefony, poštovné a 

kancelářské potřeby. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2019/EO/006 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 12.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem 

Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc, Střední novosadská 356/52, 779 00 Olomouc. 

 Rada obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

Usnesení R20/05/03/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 50.000 Kč pro Základní organizaci českého 

zahrádkářského svazu na výměnu oken na budově čp. 774, ul. Mánesova, Tlumačov (budova ZO ČZS). 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2019/EO/007 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 50.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem ZO 

ČZS Tlumačov, Mánesova 774, 763 62 Tlumačov. 

 Rada obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

Usnesení R21/05/03/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje finanční dar ve výši 5.000 Kč pro Strom života, Andělé Stromu života 

pobočný spolek Moravskoslezský kraj. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Darovací smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 5.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a obdarovaným Strom života, 

Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín. 

 Rada obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

Usnesení R22/05/03/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr pronájmu pozemků p. č. 2020/15 (460 m2), 2082/26 (1.604 m2), 

2228/130 (994 m2) a 2360/50 (3.921 m2) – vše orná půda v k. ú. Tlumačov na Moravě vhodných pro 

zemědělskou činnost za následujících podmínek: 

 nájemné činí 1 % z průměrné ceny dle seznamu katastrálních území a vyhlášky vydané Ministerstvem 

financí, minimálně však 1.500 Kč/ha/rok 

 pronájem pozemků k zemědělskému užívání se stanovuje na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, 

která počíná plynout od 1. října běžného roku 

 účel pronájmu – zemědělská činnost vykonávaná s péčí řádného hospodáře  

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

Usnesení R23/05/03/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje navýšení tabulkového počtu pracovních míst na oddělení životního 

prostředí, údržby a služeb na 13 pracovních míst. 

 

Usnesení R24/05/03/19 
 Rada obce schvaluje Organizační řád Obecního úřadu Tlumačov v předloženém znění a pověřuje obecní 

úřad podle tohoto řádu postupovat. 

 

Usnesení R25/05/03/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje přijetí  *nezveřejňovaný text*  do trvalého pracovního poměru na oddělení 

životního prostředí, údržby a služeb obce Tlumačov na dobu určitou do 31. 12. 2020 s nástupem od 

1. 5. 2019. 

 

Usnesení R26/05/03/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje aktualizované znění vnitřní směrnice „Zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu“.  

 

Usnesení R27/05/03/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje příkazníka, společnost INp servis s.r.o., Riegrovo náměstí 138, 

767 01 Kroměříž, pro zastupování příkazce, kterým je obec Tlumačov, k administraci zadávacího řízení 

podle zákona č.134/2016 Sb. na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu „Stavební úpravy místní 

komunikace v ul. Skály I,Tlumačov“. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu příkazní smlouvy.  

 

Usnesení R28/05/03/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje zadávací dokumentaci, seznam oslovených uchazečů a způsob uveřejnění 

veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy místní komunikace v ul. Skály I, Tlumačov“. 

 

Usnesení R29/05/03/19 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí bez připomínek pořádání akcí v areálu Zemského hřebčince v roce 

2019 uvedených v přiloženém seznamu. 

. 


