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U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 20. 11. 2019 
 

*** VEŘEJNÁ VERZE *** 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 20. 11. 2019 přijala tato usnesení: 

 

 

 

Usnesení R1/13/11/19 

Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 20. 11. 2019. 

 

Usnesení R2/13/11/19 

Rada obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu bez připomínek, byla seznámena s plněním usnesení z 

minulých zasedání rady obce – bez připomínek a schválila zapisovatele Ing. Jana Rýdla. 

 

Usnesení R3/13/11/19 

Rada obce Tlumačov schvaluje rozpočet zřízené příspěvkové organizace Základní škola Tlumačov na rok 2020. 

 

Usnesení R4/13/11/19 

Rada obce Tlumačov schvaluje rozpočet zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Tlumačov na rok 2020. 

 

Usnesení R5/13/11/19 

➢ Rada obce Tlumačov projednala plán investičních akcí na rok 2020 v předloženém znění. 
➢ Rada obce Tlumačov doporučuje Zastupitelstvu obce Tlumačov schválit plán investičních akcí na rok 2020 

v předloženém znění a pověřuje starostu k zapracování plánu investičních akcí do rozpočtu obce Tlumačov 

na rok 2020. 
 

Usnesení R6/13/11/19 

Rada obce Tlumačov doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočet obce Tlumačov na rok 2020 jako schodkový: 

Příjmy obce     47 244 300 Kč 

Běžné výdaje     44 089 300 Kč 

Kapitálové výdaje    21 667 000 Kč 

Schodek rozpočtu je kryt financováním ve výši  18 512 000 Kč 

 

Rada obce Tlumačov doporučuje zastupitelstvu schválit závazné ukazatele rozpočtu obce Tlumačov na rok 2020 

takto: 

Celkové příjmy ve výši    47 244 300 Kč 

Běžné výdaje ve výši    44 089 300 Kč 

z toho: 

PO MŠ           887 000 Kč 

PO ZŠ        3 950 000 Kč 

Individuální dotace (veřejnoprávní smlouvy)      600 000 Kč 

Individuální dotace (veřejné finanční podpory)      450 000 Kč 

Kapitálové výdaje ve výši    21 667 000 Kč 

 

Usnesení R7/13/11/19 

Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na buňku č. 8,9 v Domě služeb *nezveřejňovaný 

text* za účelem provozování kadeřnictví do 31.12.2020. 

 

Usnesení R8/13/11/19 

Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na buňku č. 7 v Domě služeb *nezveřejňovaný 

text* za účelem provozování kadeřnictví do 31.12.2020. 
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Usnesení R9/13/11/19 

Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na buňku č. 6 v Domě služeb *nezveřejňovaný 

text* za účelem provozování pedikúry a manikúry do 31.12.2020. 

Rada obce Tlumačov schvaluje slevu na nájemném ve výši 1/3 ročního nájemného pro *nezveřejňovaný text*.  

 

Usnesení R10/13/11/19 

Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na buňku č. 1,2 v Domě služeb *nezveřejňovaný 

text* za účelem prodeje oděvů a obuvi do 31.12.2020. 

 

Usnesení R11/13/11/19 

Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory (sesterny a ordinace lékaře) 

na Domě s pečovatelskou službou č.p. 848, ul. náměstí Komenského v Tlumačově *nezveřejňovaný text* k 

provozování masáží a kosmetického ošetření do 31.12.2020. 

 

Usnesení R12/13/11/19 

Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemních smluv těmto nájemníkům za předpokladu uhrazení 

veškerých závazků vůči obci a předložení dokladů o zaplacení na dobu určitou do 31.12.2020: 

- *nezveřejňovaný text*. 

 

Usnesení R13/13/11/19 

➢ Rada obce Tlumačov akceptuje postup pojišťovny Allianz, a.s. zrušení pojistné smlouvy  

č. 898227002 a schvaluje uzavření nové Skupinové pojistné smlouvy ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014  

č. 898357762 s platností od 01. 01. 2020 s celkovou výší ročního pojistného 126.538 Kč 

➢ Rada obce pověřuje starostu obce podpisem nové Skupinové pojistné smlouvy ALLIANZ AUTOFLOTILY 

2014 č. 898357762. 

 

Usnesení R14/13/11/19 

Rada obce Tlumačov schvaluje „Ceník prací a služeb“ v předloženém znění s účinností od 1. 12. 2019. 

 

Usnesení R15/13/11/19 

➢ Rada obce schvaluje Plán inventur pro rok 2019. 

➢ Rada obce schvaluje Příkaz k provedení inventarizace majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Tlumačov 

k datu 31.12.2019. 

 

Usnesení R16/13/11/19 

Rada obce Tlumačov schvaluje vyřazení nefunkčního a nepotřebného majetku z evidence obce Tlumačov ke dni 

31.12.2019. 

 

Usnesení R17/13/11/19 

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

Tlumačov, příspěvková organizace, ke dni 31.12.2019. 

 

Usnesení R18/13/11/19 

Rada obce Tlumačov schvaluje změnu trvání pracovního poměru *nezveřejňovaný text*, na oddělení životního 

prostředí, údržby a služeb obce Tlumačov na dobu neurčitou. 

 

Usnesení R19/13/11/19 

Rada obce Tlumačov schvaluje bezplatný pronájem Klubu obce na Zábraní Mysliveckému sdružení HÉK na 

akci Hlavní hon, která se koná dne 7.12.2019. 

 

Usnesení R20/13/11/19 

Rada obce Tlumačov schvaluje s účinností od 1.12.2019 cenu za individuální pronájem interiérového hřiště 100 

Kč/hod. + DPH a 20 Kč za každou osobu. 
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Usnesení R21/13/11/19 

Rada obce Tlumačov schvaluje v souladu s Vnitřním platovým předpisem platným pro ředitele školských 

zařízení, jejichž zřizovatelem je obec Tlumačov, řediteli ZŠ Tlumačov *nezveřejňovaný text* mimořádnou 

finanční odměnu ve výši 50% celkového měsíčního platu. 

 

Usnesení R22/13/11/19 

Rada obce Tlumačov schvaluje v souladu s Vnitřním platovým předpisem platným pro ředitele školských 

zařízení, jejichž zřizovatelem je obec Tlumačov, ředitelce MŠ Tlumačov *nezveřejňovaný text* mimořádnou 

finanční odměnu ve výši 50% celkového měsíčního platu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

                                 starosta obce                                                                                                                                                                                                        

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 
 


