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U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 11. 11. 2020 
 

***   VEŘEJNÁ VERZE   *** 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 11. 11. 2020 přijala tato usnesení: 

 

 

Usnesení R1/25/10/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 11. 11. 2020. 

 

Usnesení R2/25/10/20 

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 R3/25/11/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje rozpočet zřízené příspěvkové organizace Základní škola Tlumačov na rok 2021. 
 

Usnesení R4/25/11/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje rozpočet zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Tlumačov na rok 2021. 
 

Usnesení R5/25/11/20 

Rada obce Tlumačov doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočet obce Tlumačov na rok 2021 jako schodkový: 

Příjmy obce     42 000 300 Kč 

Běžné výdaje     37 299 000 Kč 

Kapitálové výdaje    20 685 000 Kč 

Schodek rozpočtu je kryt financováním ve výši  15 983 700 Kč 

 

Rada obce Tlumačov doporučuje zastupitelstvu schválit závazné ukazatele rozpočtu obce Tlumačov na rok 2021 

takto: 

Celkové příjmy ve výši    42 000 300 Kč 

Běžné výdaje ve výši    37 299 000 Kč 

z toho: 

p.o. MŠ           795 000 Kč 

p.o. ZŠ        3 709 000 Kč 

Kapitálové výdaje ve výši   20 685 000 Kč 

z toho: 

p.o. MŠ           100 000 Kč 

 

Usnesení R6/25/11/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 Základní školy Tlumačov, 

příspěvkové organizace v předloženém znění. 

 

Usnesení R7/25/11/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 Mateřské školy Tlumačov, 

příspěvkové organizace v předloženém znění. 

 

Usnesení R8/25/11/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemních smluv na obecních bytech těmto nájemníkům za 

předpokladu uhrazení veškerých závazků vůči obci a předložení dokladů o zaplacení na dobu určitou do 

31.12.2021  *** nezveřejňovaný text ***. 
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Usnesení R9/25/11/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na buňku č. 8,9 v Domě služeb *** 

nezveřejňovaný text *** za účelem provozování kadeřnictví do 31.12.2021. 

 

Usnesení R10/25/11/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na buňku č. 7 v Domě služeb *** nezveřejňovaný 

text *** za účelem provozování kadeřnictví do 31.12.2021. 

 

Usnesení R11/25/11/20 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na buňku č. 6 v Domě služeb *** 

nezveřejňovaný text *** za účelem provozování pedikúry a manikúry do 31.12.2021. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje slevu na nájemném ve výši 1/3 ročního nájemného pro *** nezveřejňovaný 

text ***.  

 

Usnesení R12/25/11/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na buňku č. 4,5 v Domě služeb *** 

nezveřejňovaný text *** za účelem prodeje vína a dárkového zboží do 31.12.2021. 

 

Usnesení R13/25/11/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na buňku č. 1,2 v Domě služeb *** 

nezveřejňovaný text *** za účelem prodeje oděvů a obuvi do 31.12.2021. 

 

Usnesení R14/25/11/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory (sesterny a ordinace lékaře) 

na Domě s pečovatelskou službou č.p. 848, ul. náměstí Komenského v Tlumačově *** nezveřejňovaný text *** 

k provozování masáží a kosmetického ošetření do 31.12.2021. 

 

Usnesení R15/25/11/20 

➢ Rada obce schvaluje Plán inventur pro rok 2020. 

➢ Rada obce schvaluje Příkaz k provedení inventarizace majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Tlumačov 

k datu 31.12.2020. 

 

Usnesení R16/25/11/20 

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

Tlumačov, příspěvková organizace, ke dni 31.12.2020. 

 

Usnesení R17/25/11/20 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku p.č.2445 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře cca 15m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě *** nezveřejňovaný text ***, za podmínek stanovených 

v záměru viz. usnesení č.R4/24/10/20 ze dne 7.10.2020. 

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

 

Usnesení R18/25/11/20 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje přílohu č.5 k Nájemní smlouvě č.221/2008 ze dne 17.4.2008 a přílohu č.6 

k Nájemní smlouvě č.222/2008 ze dne 20.8.2009 na pronájem zemědělských pozemků ve vlastnictví obce 

Tlumačov v k.ú. Tlumačov na Moravě se společností LUKROM plus s.r.o., Lípa 81, 763 11 Lípa. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu přílohy č.5 k Nájemní smlouvě č.221/2008 ze dne 

17.4.2008 a přílohy č.6 k Nájemní smlouvě č.222/2008 ze dne 20.8.2009.  

 

Usnesení R19/25/11/20 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 5.000 Kč pro organizaci Za sklem o.s.. Dotace je účelově 

určena na provozní náklady. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2020/EO/011 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 5.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem Za sklem 

o.s. 

➢ Rada obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem smlouvy. 
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Usnesení R20/25/11/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje změnu trvání pracovního poměru *** nezveřejňovaný text ***, na oddělení 

životního prostředí, údržby a služeb obce Tlumačov na dobu neurčitou. 

 

Usnesení R21/25/11/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje v souladu s Vnitřním platovým předpisem platným pro ředitele školských 

zařízení, jejichž zřizovatelem je obec Tlumačov, řediteli ZŠ Tlumačov Mgr. Robertu Podlasovi mimořádnou 

finanční odměnu ve výši 70 % celkového měsíčního platu. 

 

Usnesení R22/25/11/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje v souladu s Vnitřním platovým předpisem platným pro ředitele školských 

zařízení, jejichž zřizovatelem je obec Tlumačov, ředitelce MŠ Tlumačov Haně Janoštíkové mimořádnou 

finanční odměnu ve výši 70 % celkového měsíčního platu. 

 

Usnesení R23/25/11/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje použití fondu investic příspěvkové organizace Základní škola Tlumačov, 

Masarykova 63, 763 62 Tlumačov, IČ: 70988684 ve výši 115 000 Kč na zakoupení elektrické smažící pánve od 

firmy MEGASTRO CZ, s.r.o. Huštěnovská 2008, 686 03 Staré Město. 
 

Usnesení R24/25/11/20 

Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou s *** nezveřejňovaný text *** na byt č. 29 v Domě 

s pečovatelskou službou, náměstí Komenského 848, Tlumačov ke dni 30.11.2020 a pověřuje starostu podpisem 

této dohody. 

 

 

 

 

  

 

Petr Horka 

                                 starosta obce                                                                                                                                                                                                        

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 


