
   

 

 

 

 

 

 U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 15. 4. 2020 

 
* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 15. 4. 2020 přijala tato usnesení: 

 

 

Usnesení R1/18/04/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 15. 4. 2020. 

 

Usnesení R2/18/04/20 

 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 R3/18/04/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola 

Tlumačov, Masarykova 63, 763 62 Tlumačov, IČ: 70988684 sestavenou k 31. 12. 2019. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje zúčtování hospodářského výsledku dosaženého v rozpočtovém roce 

2019 ve výši 328.328,07 Kč a jeho přidělení do rezervního fondu organizace. 

 

Usnesení R4/18/04/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola 

Tlumačov, Masarykova 63, 763 62 Tlumačov, IČ: 70988692 sestavenou k 31. 12. 2019. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje zúčtování hospodářského výsledku ve výši 21.998,27 Kč a jeho 

přidělení do rezervního fondu organizace. 

 

Usnesení R5/18/04/20 

  Rada obce Tlumačov bere na vědomí nečerpání rozpočtového příspěvku na plat 1 nepedagogického 

pracovníka v položce 5011 ve výši 181.764 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Tlumačov, 

Masarykova 63, 763 62 Tlumačov, IČ: 70988684, z důvodu změny financování regionálního školství 

v roce 2020. 

   Rada obce Tlumačov schvaluje převod finančních prostředků rozpočtu příspěvkové organizace Základní 

škola Tlumačov, Masarykova 63, 763 62 Tlumačov, IČ: 70988684 ve výši 180.000 Kč z položky 5011 

(platy) na položku 5171 (opravy) ve výši 130.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s pořízením a 

instalací zásobníkového ohřívače vody QUANTUM (provoz MŠ), na položku 5137 (DDHM) ve výši 

30.000 Kč na pořízení zobrazovací technologie pro pořizování videoukázek a realizaci videokonferencí 

v rámci aktuálního „distančního vzdělávání“ a 20.000 Kč ponechat jako rezervu na nákup dezinfekce, 

ochranných roušek, digitálních teploměrů a realizaci dalších opatření, která budou souviset se 

znovuotevřením škol a školských zařízení. 

 

Usnesení R6/18/04/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předložený Pořadník č. 26/2020 na obsazení obecních bytů dle Zásad 

hospodaření s bytovým fondem v majetku obce Tlumačov schválených dne 26. 10. 2016.   

 

Usnesení R7/18/04/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 8.500 Kč pro Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. 

Dotace je účelově určena na zajištění služby rané péče pro občany obce. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2020/EO/010 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 8.500 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 R8/18/04/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje občanskému sdružení Sboru dobrovolných hasičů Tlumačov 

neinvestiční finanční transfer ve výši 33.500 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na 

činnost, a to na pořízení pitného režimu a cukrovinek v rámci návštěvy ZŠ a MŠ v rámci hasičské 

prevence ve výši 500 Kč, na pořízení pitného režimu, stravy (párek v rohlíku, klobása), cukrovinek a 

cen do soutěží (dárkové balíčky) v rámci rozšíření členské základny na akci Den otevřených dveří na 

hasičské zbrojnici ve výši 5.000 Kč, na pořízení medailí a ocenění pro členy sboru, na zaplacení stravy a 

nealko nápojů členům sboru a hostům účastnících se oslav 135 let SDH Tlumačov ve výši 8.000 Kč a na 

částečné pokrytí ceny nových hasičských vycházkových uniforem ve výši 20.000 Kč. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2020/PAM/001 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 33.500 Kč mezi Obcí Tlumačov a Sborem 

dobrovolných hasičů Tlumačov. 

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

 

Usnesení R9/18/04/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Mysliveckému sdružení Hék Tlumačov, z.s  neinvestiční finanční 

transfer ve výši 35.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to na nákup 

krmiva, sůl, materiál na údržbu mysliveckého zařízení, nákup motorové pily. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu 

č. 2020/PAM/002 obce Tlumačov ve výši 35.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a Mysliveckým sdružením 

Hék Tlumačov, z.s.. 

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

 

Usnesení R10/18/04/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů Tlumačov, z.s. 

neinvestiční finanční transfer ve výši 5.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na 

činnost, a to na náplně do tiskárny, nátěry střechy pro uskladnění boxů na holuby, zhotovení nových 

roštů do závodních boxů na holuby a opravy boxů. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2020/PAM/003 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 5.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

Českomoravským svazem chovatelů poštovních holubů Tlumačov, z.s. . 

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

 

Usnesení R11/18/04/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje ZO Českému zahrádkářskému svazu Tlumačov, z.s. neinvestiční 

finanční transfer ve výši 35.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to na 

částečnou úhradu chodníku za pálenicí, kde je pro veřejnost přístup do moštárny. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2020/PAM/004 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 35.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a ZO Českého 

zahrádkářského svazu, z.s. Tlumačov. 

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

 

Usnesení R12/18/04/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje *nezveřejňovaný text* neinvestiční finanční transfer ve výši 7.000 Kč 

na základě její Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to na úhradu dopravy na vystoupení, 

pořízení drobného materiálu – notové sešity, náplň do kopírky, tiskárny za účelem tisku nových 

notových a textových záznamů dle potřeby, na pořízení mikrofonu, stojanu na noty a materiálu na 

propagaci. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2020/PAM/005 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 7.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a *nezveřejňovaný 

text*. 

 Rada obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem smlouvy. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení R13/18/04/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje *nezveřejňovaný text* neinvestiční finanční transfer ve výši 10.000 Kč 

na základě jeho Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to na pořízení věcných cen, pohárů, 

medailí, diplomů na Turnaj ve stolním tenise, na pronájem tělocvičny, nákup sportovního oblečení. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2020/PAM/006 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 10.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

*nezveřejňovaný text*. 

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

 

Usnesení R14/18/04/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Spolku - MOPED TEAM TLUMAČOV, z.s neinvestiční finanční 

transfer ve výši 18.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to na pojištění 

závodu a doprovodný program – „Moped rallye Tlumačov a závod MotoVeteránů“, na zdravotníka, 

pitný režim pro pořadatele, medaile pro děti a tisk diplomů při pořádání sportovní akce „Závod dětí na 

kolech“ a na občerstvení a pitný režim pro pořadatele na motoristické akci „Orientační jízda 

motocyklů“. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2020/PAM/007 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 18.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a MOPED 

TEAM, z.s.Tlumačov. 

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

 

Usnesení R15/18/04/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Tělovýchovné jednotě voltiž Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve 

výši 30.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to na výdaje na ustájení 

koní, na zajištění veterinárních služeb, na výživu koní, na pronájem tréninkových prostor (tělocvična), 

na trenérské služby (gymnastický trénink), na zajištění soustředění, na zakoupení závodních dresů a 

teplákových souprav pro členy TJ, na vybavení pro koně. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2020/PAM/008 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 30.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a TJ voltiž 

Tlumačov. 

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

 


