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U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 16. 9. 2020 
 

*** VEŘEJNÁ VERZE *** 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 16. 9. 2020 přijala tato usnesení: 

 

 

Usnesení R1/23/09/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 16. 9. 2020. 

 

Usnesení R2/23/09/20 

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 zapisovatele Ing. Jana Rýdla. 

 

Usnesení R3/23/09/20 

Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou s paní *nezveřejňovaný text* na byt č. 16 v domě 

s pečovatelskou službou, ke dni 30.9.2020 a pověřuje starostu podpisem této dohody. 

 

Usnesení R4/23/09/20 

Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v Domě s pečovatelskou službou Tlumačov pro 

*nezveřejňovaný text*, od 1.10.2020 na dobu určitou 1 rok, s možností prodloužení a pověřuje starostu 

podpisem nájemní smlouvy na volný byt v DPS 

 

Usnesení R5/23/09/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření územně 

samosprávného celku za rok 2020 mezi Obcí Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov, IČ 00284572 jako 

zadavatel a ŠTOLFOVÁ AUDIT s.r.o., číslo oprávnění 584, Školní 691/1, 765 02 Otrokovice, IČ 06773117 

jako vykonavatel. 

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

 

Usnesení R6/23/09/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření Dodatku č.4 k nájemní smlouvě č.159/TLU ze dne 20.8.2009 mezi 

obcí Tlumačov a společností Plemenářské služby, a.s. Otrokovice. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č.4 k nájemní smlouvě č.159/TLU ze dne 

20.8.2009. 

 

Usnesení R7/23/09/20 

Rada obce Tlumačov bere na vědomí návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Kurovice v uplynulém 

období 2016 - 2020. 

 

Usnesení R8/23/09/20 

Rada obce Tlumačov bere na vědomí návrh změny č.2 Územního plánu Otrokovice.  

 

Usnesení R9/23/09/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2.7.2020 se společností 

PROVING s.r.o., Poštovní 480, 768 24 Hulín. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2.7.2020. 

 

Usnesení R10/23/09/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 1477/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační 

plocha o výměře cca 1.500 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě *nezveřejňovaný text*, za podmínek stanovených 

v záměru viz. usnesení č.R6/22/08/20 ze dne 12.8.2020. 
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Usnesení R11/23/09/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku p.č.2609 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře cca 18,75m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě *nezveřejňovaný text*, za podmínek stanovených v záměru 

viz. usnesení č.R5/22/08/20 ze dne 12.8.2020. 

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

 

Usnesení R12/23/09/20 

Rada obce Tlumačov projednala aktualizaci Pravidel pro udělování čestného občanství a Ceny Obce Tlumačov 

a doporučuje pravidla v tomto znění ke schválení Zastupitelstvu obce Tlumačov. 

 

Usnesení R13/23/09/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje aktualizované znění tzv. „vzorové“ Smlouvy o nájmu hrobového místa na 

pohřebišti v obci Tlumačov. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu obnovovaných smluv o nájmu hrobového místa vždy 

po 10 letech a také smluv uzavíraných s novými zájemci o nájem hrobových míst na místním pohřebišti. 

 

Usnesení R14/23/09/20 

Rada obce schvaluje předložený Ceník poplatků za užívání hrobového místa na pohřebišti v obci Tlumačov. 

 
Usnesení R15/23/09/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje pronájem nebytových prostor v budově na náměstí Komenského čp. 65, 

Tlumačov pro pohybové aktivity žen za cenu 100 Kč + DPH za hodinu na období od 21. 9. 2020 na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

Usnesení R16/23/09/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje prodejní ceny nových propagačních předmětů Obce Tlumačov: parkovací 

hodiny se škrabkou 65 Kč; klíčenka s baterkou 50 Kč; skládací deštník (červený/modrý) 230 Kč; tričko 

pánské/dámské 200 Kč; magnetka Tlumačov 25 Kč. 

 

Usnesení R17/23/09/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje Zemskému hřebčinci Tlumačov, s.p.o. bezúplatné zapůjčení hmotného majetku 

Obce Tlumačov (50 ks pivní sety a 10 ks odpadkové koše) na Mistrovství republiky v kombinovaných jízdách, 

které pořádá ve dnech 2. 10. – 4. 10. 2020 v Otrokovicích – Bahňáku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Petr Horka 

                                 starosta obce                                                                                                                                                                                                        

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 


