
   

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 21. 8. 2019 
 

 

* VEŘEJNÁ VERZE * 
 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 21. 8. 2019 přijala tato usnesení: 

 

 

Usnesení R1/10/08/19 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 21. 8. 2019. 

 

Usnesení R2/10/08/19 

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

usnesení z minulého zasedání rady obce – bez připomínek a schválila zapisovatelku pí Danu Kouřilovou. 

 

Usnesení R3/10/08/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Moped Teamu Tlumačov z. s., Mánesova 445, 763 62 Tlumačov bezplatné 

zapůjčení hmotného majetku Obce Tlumačov (hudební aparatura, pivní sety, párty stan 6x12 m, nůžkové 

stany 3x6 a 3x3 m, odpadkové koše) a bezplatný pronájem pozemku p. č. 1607/1 na akci „Orientační jízda 

motocyklů“ dne 28. 9. 2019. 

 

Usnesení R4/10/08/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje bezplatný pronájem Klubu obce Zábraní v termínu 27. září – 1.  října 2019 

pro ZO ČZS Tlumačov na akci „Výstava ovoce a zeleniny“. 

 

Usnesení R5/10/08/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky částí pozemků p. č. 2608/2 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace a p. č. 2608/3 – orná půda  v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 23 m2 (cca 5,0 x 4,6 m), 

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 R6/10/08/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku částí pozemků p. č. 2462/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace a p. č. 2436/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 6,5 m2 v k. ú. Tlumačov na 

Moravě *nezveřejňovaný text*, za podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. R3/09/07/19 ze dne 

17. 7. 2019. 

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

 

Usnesení R7/10/08/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 2456/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 2,5 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě *nezveřejňovaný text*, za podmínek 

stanovených v záměru viz usnesení č. R16/09/07/19 ze dne 17. 7. 2019. 

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

 

Usnesení R8/10/08/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s *nezveřejňovaný text* na pronájem 

části pozemku p. č. 2544 – ostatní plocha o výměře 400 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě do 31. 8. 2020. 

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

 



   

 

 

 

 

 

 

Usnesení R9/10/08/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje propachtování pozemků p. č. 2998 – ostatní plocha, jiná plocha 

o výměře 31.924 m2 a 510/1 – orná půda o výměře 4.274 m2 vše v k. ú. Tlumačov na Moravě za 

podmínek stanovených v záměru *nezveřejňovaný text* za cenu 5.151 Kč/ha/rok a dále za podmínek 

stanovených v záměru viz usnesení č. R13/09/07/19 ze dne 17. 7. 2019. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu pachtovní smlouvy. 

 

Usnesení R10/10/08/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje podání písemné výpovědi z nájemní smlouvy s *nezveřejňovaný text*  na 

pozemek p. č. 2998 a z nájemní smlouvy se společností LUKROM plus s. r. o., se sídlem Lípa 81, 763 11 

Lípa na pozemek p. č. 510/1 vše v k. ú. Tlumačov na Moravě. 

 

Usnesení R11/10/08/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje ukončení Smlouvy č. EE_00284572/2018_2019 o sdružených službách 

dodávky elektřiny se společností E-ON Energie a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 

26078201, ke dni 31. 12. 2019. 

 

Usnesení R12/10/08/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření dohody o umístění mysliveckého zařízení betonové nory pro 

lov lišek na pozemku p. č. 3369 v k. ú. Tlumačov na Moravě s Mysliveckým sdružením Hék Tlumačov 

z. s., se sídlem Dolní 107, 763 62 Tlumačov. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu dohody o umístění mysliveckého zařízení. 

 

Usnesení R13/10/08/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje vyplacení finanční odměny formou daru členům JSDH obce Tlumačov a 

SDH Tlumačov, kteří se zúčastnili cvičení „Požár a evakuace ZŠ Tlumačov“ dne 4. 6. 2019, dle 

předloženého seznamu. 

 

Usnesení R14/10/08/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje smlouvu o dílo na manažerské řízení přípravy a realizace projektu 

„Modernizace sběrného dvora Tlumačov“ s *nezveřejňovaný text*  

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

 

Usnesení R15/10/08/19 
 Rada obce Tlumačov projednala návrh Změny č. 1 Územního plánu Machová bez připomínek.  

 

Usnesení R16/10/08/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky částí pozemku p. č. 2445 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 25 m2 (cca 7,0 x 3,5 m), 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  

 

 


