
   

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 15. 5. 2019 
 

* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 15. 5. 2019 přijala tato usnesení: 

 

 

 

Usnesení R1/07/05/19 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 15. 5. 2019. 

 

Usnesení R2/07/05/19 

 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 R3/07/05/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 2539/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 15 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě * nezveřejňovaný text * za podmínek 

stanovených v záměru viz usnesení č. R7/06/04/19 ze dne 10. 4. 2019. 

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

 

Usnesení R4/07/05/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s panem Josefem Vejmělkem, bytem 

Nivy II 842, 763 62 Tlumačov na pronájem části pozemku KN p. č. 2543 – ostatní plocha o výměře 

300 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě, do 31. 5. 2020. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu dodatku k nájemní smlouvě. 

 

Usnesení R5/07/05/19 
 Rada obce schvaluje Povodňový plán obce Tlumačov aktualizovaný ke dni 2. 5. 2019. 

 

Usnesení R6/07/05/19 
 Rada obce Tlumačov byla seznámena se žádostí vedoucí organizace MŠ Klubíčko Tlumačov, s. r. o. paní 

Bc. Ludmily Stodůlkové ze dne 29. 4. 2019 a schvaluje provedení výměny stávajících vstupních 

vchodových dveří v objektu mateřské školy v ul. U Trojice č.p. 336 v souladu s čl. IV. Nájemní smlouvy ze 

dne 31. 5. 2004. 

 

Usnesení R7/07/05/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje finanční dar ve výši 3.000 Kč pro organizaci Linka bezpečí, z.s. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Darovací smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 3.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a obdarovaným Linka bezpečí, z.s., 

Ústavní 95, 181 02 Praha 8. 

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

 

Usnesení R8/07/05/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje finanční dar ve výši 3.000 Kč pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně 

postižených dětí v ČR, z.s., Klub „Radost“. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Darovací smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 3.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a obdarovaným Asociace rodičů a 

přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., klub „Radost“, Barákova 23, 796 01 Prostějov.  

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

 



   

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení R9/07/05/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.2486/1 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k.ú. Tlumačov na Moravě o výměře 16,5m2 za níže uvedených podmínek: 

 účel pronájmu: parkování osobního vozidla  

 cena pronájmu: 1.200 Kč/rok + zákonem stanovená sazba DPH 

 doba pronájmu: doba neurčitá s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

 povinnost nájemce: provádění celoroční údržby předmětu nájmu 

 


