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U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 18. 12. 2019 
 

***  VEŘEJNÁ VERZE  *** 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 18. 12. 2019 přijala tato usnesení: 

 

 

 

Usnesení R1/14/12/19 

Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 18. 12. 2019. 

 

Usnesení R2/14/12/19 

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

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

 

Usnesení R3/14/12/19 

Rada obce Tlumačov schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 Základní školy Tlumačov, 

příspěvkové organizace v předloženém znění 

 

Usnesení R4/14/12/19 

Rada obce Tlumačov schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 Mateřské školy Tlumačov, 

příspěvkové organizace v předloženém znění. 

 

Usnesení R5/14/12/19 

➢ Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na akci malého 

rozsahu „Oprava kanalizace na ul. Jana Žižky, Tlumačov“ a schvaluje jako zhotovitele stavby společnost 

PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a 

podání nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 221.470 Kč bez DPH (267.979 Kč s DPH). 
➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu SOD s uvedenou společností. 

 

Usnesení R6/14/12/19 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 1. 7. 2013 dohodou ke dni 22. 1. 2020 s 

* nezveřejňovaný text * na dětskou ordinaci v objektu zdravotního střediska ul. Dolní 95 Tlumačov.  

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy 

 

Usnesení R7/14/12/19 

Rada obce Tlumačov schvaluje záměr pronajmout dětskou ordinaci a část společných prostor o celkové výměře 

46,05 m2 v objektu zdravotního střediska ul. Dolní 95 v Tlumačově za následujících podmínek: 

- účel nájmu  – provozování nestátního zdravotnického zařízení – praktický lékař pro děti a 

      dorost 

- doba nájmu  – od 23. 1. 2020 na dobu neurčitou 

- cena nájmu  – za 1 m2 / rok 500 Kč 

 

Usnesení R8/14/12/19 

Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č. 2539/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 12,5 m2 (cca 2,5 x 5,0 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. 
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Usnesení R9/14/12/19 

Rada obce Tlumačov souhlasí s uvedenými podmínkami pro výkon činností Školní družiny Základní školy 

Tlumačov, příspěvková organizace v době prázdnin: 

• v době hlavních prázdnin bude činnost školní družiny přerušena na celé období 

• v době vedlejších prázdnin s výjimkou jarních prázdnin bude činnost školní družiny přerušena 

• v době jarních prázdnin bude školní družina vykonávat svoji činnost při splnění podmínky naplněnosti – 

12 přihlášených účastníků. 

 

Usnesení R10/14/12/19 

Rada obce Tlumačov schvaluje od 1. 1. 2020 na dobu neurčitou bezplatný pronájem Klubu obce na Zábraní pro 

Klub seniorů Tlumačov v cyklu 1 krát za 14 dní v úterý od 14 do 18 hodin. 

 

Usnesení R11/14/12/19 

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

Tlumačov, příspěvková organizace, ke dni 31. 12. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

                                 starosta obce                                                                                                                                                                                                        

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 
 


