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U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 24. 02. 2021 
 

*** VEŘEJNÁ VERZE *** 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 24. 02. 2021 přijala tato usnesení: 

 

 

Usnesení R1/28/02/21 

Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 24. 02. 2021. 

 

Usnesení R2/28/02/21 

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 R3/28/02/21 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 12 000 Kč pro Společnost pro ranou péči, pobočka pro 

zrak, pobočka Olomouc. Dotace je účelově určena na mzdové náklady poradce, pohonné hmoty, 

cestovné, hračky a speciální pomůcky, odbornou literaturu, pojištění a údržbu služebního auta, telefony, 

poštovné a kancelářské potřeby. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2021/EO/003 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 12 000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem 

Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak, pobočka Olomouc, Střední Novosadská 356/52, 779 00 

Olomouc. 

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

 

Usnesení R4/28/02/21 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 46 385 Kč pro SENIOR Otrokovice, p.o.. Dotace je 

účelově určena. Podpora registrovaných sociálních služeb: Domov seniorů B, Domov se zvláštním 

režimem C, Odlehčovací služba B, Odlehčovací služba C, Denní stacionář C. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2021/EO/004 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 46 385 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem 

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, K.Čapka 1615, 765 02 Otrokovice. 

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

 

Usnesení R5/28/02/21 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 35 975 Kč pro Sociální služby města Kroměříže, p.o. 

Dotace je účelově určena na částečné pokrytí provozních nákladů Domova pro seniory U Kašny, 

Odlehčovací služby – pobytové a Domova se zvláštním režimem Strom života. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2021/EO/005 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 35 975 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem 

Sociální služby města Kroměříže, p.o. 

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

 

Usnesení R6/28/02/21 

Rada obce Tlumačov bere na vědomí stav výběru poplatků za svoz a likvidaci komunálního odpadu, 

poplatků a známky za psy a poplatků z nájmů zahrádek ke dni 31. 12. 2020 a projednala rozúčtování nákladů 

na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu dle OZV č.3/2019. 

 

Usnesení R7/28/02/21 

Rada obce Tlumačov schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Tlumačov (IČ:70988684) převedení 

finančních prostředků rezervního fondu ve výši 350 000 Kč do fondu investic na výměnu vnitřních dělících 

příček do pěti učeben 2. stupně. 
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Usnesení R8/28/02/21 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje znění vnitřní směrnice „Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce 

Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti, mládeže a 

sportu“. 

➢ Rada obce Tlumačov ukládá Obecnímu úřadu Tlumačov postupovat při přípravě podkladů pro 

rozhodování orgánů obce podle této směrnice.  

 

Usnesení R9/28/02/21 

Rada obce Tlumačov schvaluje Přílohu č. 2/5 Smlouvy o odběru obalových a dalších druhů odpadů č.525 

uzavřenou se společností Sběrné suroviny UH, s.r.o., Průmyslová 1147, 686 01 Uherské Hradiště, 

IČ: 25599895. 

 

Usnesení R10/28/02/21 

Rada obce Tlumačov v souladu s §102, odst. 2, písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb. zrušuje s účinností k 

28. 02. 2021 komisi sociální a bytovou. 

 

Usnesení R11/28/02/21 

Rada obce Tlumačov projednala předloženou Výroční zprávu Obecního úřadu Tlumačov za rok 2020 bez 

připomínek. 

 

Usnesení R12/28/02/21 

Rada obce schvaluje Dohodu ke smlouvě o poskytování pracovně lékařských služeb mezi Obcí Tlumačov a 

Mgr. Pavlem Tesaříkem, *** nezveřejňovaný text ***. 

 

Usnesení R13/28/02/21 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 15 000 Kč pro Charitu Otrokovice. Dotace je účelově 

určena: Azylové domy – pro muže a ženy bez přístřeší 5 000 Kč, Domovy pro seniory 5 000 Kč a 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – terénní 5 000 Kč. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2021/EO/006 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 15 000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem 

Charita Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice. 

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

 

Usnesení R14/28/02/21 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předložený návrh Rámcové kupní smlouvy číslo V101520 na dodávky 

kovového odpadu (šrotu) mezi Obcí Tlumačov a Metalšrot Tlumačov a.s., IČ 46901094, Mánesova 510, 

763 62 Tlumačov 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň  

místostarosta obce 

 


