
   

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 12. 8. 2020 

 
* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 12. 8. 2020 přijala tato usnesení: 

 

 

Usnesení R1/22/08/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 12. 8. 2020. 

 

Usnesení R2/22/08/20 

 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 R3/22/08/20 

 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. 2021. 

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

 

Usnesení R4/22/08/20 

  Rada obce Tlumačov schvaluje Moped Teamu Tlumačov z. s. bezúplatné zapůjčení hmotného majetku 

Obce Tlumačov (pivní sety, 2 ks párty stany, nůžkové stany 3x6 a 3x3 m, odpadkové koše) a bezúplatný 

pronájem pozemku parc. č. 2452/1, 1398/42, 1398/12, 2439/3, 2439/2, 2611, 2609, 2608/4, 2608/2, 72/3, 

1447/1, 1455/1, 1455/3, 1455/4, 1449/1, 2659/1, 2660 na akci Moped Rallye Tlumačov, která se uskuteční 

22. 08. 2020. 

 

Usnesení R5/22/08/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p. č. 2609 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 18,75 m2 (cca 1,5 x 12,5 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  

 

Usnesení R6/22/08/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p. č. 1447/1 - ostatní plocha, sportoviště a 

rekreační plocha v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 1.500 m2, za níže uvedených podmínek: 

 účel výpůjčky:  provádění výcviku psů – nácvik poslušnosti, agility, stopování, apod. 

 doba výpůjčky:  na dobu určitou v délce trvání 1 rok s možností prodloužení 

 povinnost vypůjčitele: udržování předmětu výpůjčky ve funkčním a estetickém stavu a provádění jeho 

      celoroční údržby  

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 


