
   

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 16. 7. 2020 

 
* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 16. 7. 2020 přijala tato usnesení: 

 

 

Usnesení R1/21/07/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 16. 7. 2020. 

 

Usnesení R2/21/07/20 

 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 R3/21/07/20 

 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 R4/21/07/20 

 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 30 % celkového měsíčního platu. 

 

Usnesení R5/21/07/20 

 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 30 % celkového měsíčního platu. 

 

Usnesení R6/21/07/20 

 Rada obce Tlumačov revokuje usnesení č. R6/17/03/20 ze dne 18. 3. 2020. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje konání jednodenního závodu motocyklů „Moped rallye Tlumačov 2020 

a závod Moto Veteránů“ pořádaným spolkem Moped Team Tlumačov z.s. v termínu 22. 8. 2020 na 

místních komunikacích obce Tlumačov dle žádosti a za podmínky informování občanů a firem v okolí 

trati na v ul. Machovská, Dr. Ignáce Horníčka, Nádražní, Sokolská, Nivy a Nivy II o pořádání závodu 

informačním dopisem. 

 

Usnesení R7/21/07/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení pachtovní smlouvy s *nezveřejňovaný text* na 

propachtování pozemků KN p. č. 503/1,4,5,6,9,12,13,14 o celkové výměře 8.323 m2 v k. ú. Tlumačov 

na Moravě, do 31. 7. 2021. 

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

 

Usnesení R8/20/06/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Řád veřejného pohřebiště Obce Tlumačov v předloženém znění. 

 

 

 



   

 

 

 

 

Usnesení R9/21/07/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Zemskému hřebčinci Tlumačov, s.p.o. bezplatné zapůjčení 40 ks pivních 

setů a 10 ks mobilních odpadkových košů z majetku Obce Tlumačov na akci „Vozatajské závody“ konané 

ve dnech 30. 7. 2020 a 2. 8. 2020. 

 

 

Usnesení R10/21/07/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Zásady pro použití prostředků sociálního fondu Obce Tlumačov. 

 

Usnesení R11/21/07/20 

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

komunikace o výměře cca 12,5 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě *nezveřejňovaný text*  za podmínek 

stanovených v záměru viz usnesení č. R6/20/06/20 ze dne 10. 6. 2020. 

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

 

Usnesení R12/21/07/20 

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

rozsahu „Vypracování změny č. 2 ÚP Tlumačov“ a schvaluje jako zhotovitele výše uvedeného 

dokumentu společnost Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., se sídlem Příkop 8, 602 00 Brno 

z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 

168.900 Kč bez DPH. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s uvedenou společností. 

 

Usnesení R13/21/07/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje S.K. Tlumačov z.s. bezplatný pronájem asfaltové plochy u fotbalového 

hřiště a dopravu a pronájem mobiliáře Obce Tlumačov (pivní sety, stany a odpadkové koše) na akci 

„Taneční zábava se skupinou Kosovci“, konané dne 25. 7. 2020. 

 

Usnesení R14/21/07/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje pořádání akcí v areálu Zemského hřebčince Tlumačov s.p.o. v druhé 

polovině roku 2020 uvedených v přiloženém aktualizovaném seznamu za podmínky dodržení určených 

veterinárních podmínek pro konání jednotlivých akcí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 


