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U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 24. 03. 2021 
 

*** VEŘEJNÁ VERZE *** 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 24. 03. 2021 přijala tato usnesení: 

 

 

Usnesení R1/29/03/21 

Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 24. 03. 2021. 

 

Usnesení R2/29/03/21 

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 R3/29/03/21 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje Mysliveckému sdružení Hék Tlumačov z.s. neinvestiční finanční 

transfer ve výši 50 000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost:  

- oprava střechy na myslivecké chatě 50 000 Kč. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu 

č. 2021/PAM/001 obce Tlumačov ve výši 50 000 Kč mezi Obcí Tlumačov a Mysliveckým sdružením 

Hék Tlumačov z.s.. 

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

 

Usnesení R4/29/03/21 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje Občanskému sdružení Sboru dobrovolných hasičů Tlumačov 

neinvestiční finanční transfer ve výši 28 000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na 

činnost: 

- na pořízení pitného režimu, cukrovinek a různých dárkových a upomínkových předmětů u 

příležitosti návštěvy žáků ZŠ a MŠ v rámci hasičské prevence ve výši: 2 000 Kč, 

- na pořízení pitného režimu, stravy (párek v rohlíku, klobása), cukrovinek a cen do soutěží (dárkové 

balíčky) v rámci rozšíření členské základny na akci Den otevřených dveří na hasičské zbrojnici:  

6 000 Kč, 

- na pořízení 5 kusů pracovních oděvů PS II pro nové a stávající členy sboru ve výši: 10 000 Kč, 

- na servis hasičských stříkaček pro požární sport dětí a mužů (výměna provozních náplní a seřízení) 

ve výši: 10 000 Kč. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 

2021/PAM/002 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 28 000 Kč mezi Obcí Tlumačov a Sborem 

dobrovolných hasičů Tlumačov. 

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

 

Usnesení R5/29/03/21 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů, místní spolek 

Tlumačov, z.s. neinvestiční finanční transfer ve výši 8 000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí 

příspěvku na činnost: 

- na nákup vakcín pro povinnou vakcinaci holubů proti paramixovirové a herpesvirové infekci, 

zhotovení mobilní plošiny na nakládku závodních boxů do zoobusu a na opravy, desinfekci a nátěry 

závodních boxů ve výši: 8 000 Kč. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2021/PAM/003 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 8 000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

Českomoravským svazem chovatelů poštovních holubů, místní spolek Tlumačov, z.s.. 
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➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R6/29/03/21 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje Českému svazu včelařů, z.s., základní organizace Zlín - Malenovice 

neinvestiční finanční transfer ve výši 5 000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na 

činnost: 

- na nákup nezbytného včelařského vybavení – rozpěráky, klipy na matky, tužky ke značení matek, 

spirála do vyvíječe páry: 5 000 Kč. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 

2021/PAM/004 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 5 000 Kč mezi Obcí Tlumačov a Českým svazem 

včelařů, z.s., základní organizace Zlín - Malenovice. 

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

 

Usnesení R7/29/03/21 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola 

Tlumačov, Masarykova 63, 763 62 Tlumačov, IČ: 70988684 sestavenou k 31. 12. 2020. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje zúčtování hospodářského výsledku dosaženého v rozpočtovém roce 

2020 ve výši 704 315,83 Kč a jeho přidělení do rezervního fondu organizace. 

 

Usnesení R8/29/03/21 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola 

Tlumačov, Masarykova 63, 763 62 Tlumačov, IČ: 70988692 sestavenou k 31. 12. 2020. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje zúčtování hospodářského výsledku ve výši 146 448,85 Kč a jeho 

přidělení do rezervního fondu organizace. 

 

Usnesení R9/29/03/21 

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

rozsahu „Dodávka traktorového návěsu EDK 4000 pro obec Tlumačov“ a schvaluje jako dodavatele 

traktorového návěsu pro oddělení životního prostředí, údržby a služeb obce Tlumačov společnost 

AGROTECHNIC MORAVIA a.s., Lipenská 1120/47, 779 00 Olomouc – Hodolany, IČ 27839834 

z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 141 900 

Kč bez DPH (171 699 Kč s DPH). 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Kupní smlouvy. 

 

Usnesení R10/29/03/21 

Rada obce Tlumačov bere na vědomí Zprávu o činnosti JSDH Tlumačov za rok 2020 a schvaluje 

vyplacení finanční odměny formou daru jednotlivým členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

Tlumačov dle předloženého návrhu. 

 

Usnesení R11/29/03/21 

Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané výpovědi dohody o členství v JSDH obce Tlumačov a 

schvaluje ukončení členství *** nezveřejňovaný text *** v JSDH obce Tlumačov a schvaluje seznam členů 

JSDH obce Tlumačov s početním stavem 11 osob. 

 

Usnesení R12/29/03/21 

Rada obce Tlumačov schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 31. 03. 2021 na dočasné užívání 

části pozemku p. č. 2690 v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře 12,80 m2 za účelem parkování osobního 

vozidla s *** nezveřejňovaný text *** a pověřuje starostu podpisem této dohody. 

 

Usnesení R13/29/03/21 

Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou s *** nezveřejňovaný text *** na byt č. 23 v 

Domě s pečovatelskou službou v Tlumačově ke dni 31. 03. 2021 a pověřuje starostu podpisem této dohody. 
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Usnesení R14/29/03/21 

Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy v bytě č. 23 pro *** nezveřejňovaný text ***, od 1.4.2021 

na dobu určitou 1 rok, s možností prodloužení a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy na volný byt 

v DPS. 

 

Usnesení R15/29/03/21 

Rada obce schvaluje Dohodu o výběru poplatků a předávání informací mezi Obcí Tlumačov a Moravská 

skládková společnost a.s. se sídlem Kvítkovice 343, 765 02 Otrokovice, IČ: 46343687 a pověřuje starostu 

obce podpisem této dohody. 

 

Usnesení R16/29/03/21 

Rada obce schvaluje Nabídku (objednávku) převzetí odpadů oprávněnou osobou (papír a lepenka) 

předloženou společností SUEZ CZ a.s., divize Jihovýchod, pobočka Otrokovice, Napajedelská 1552, 765 02 

Otrokovice, IČ: 25638955 a pověřuje starostu obce podpisem uvedené objednávky. 

 

Usnesení R17/29/03/21 

Rada obce schvaluje v rámci aktivní politiky zaměstnanosti pro rok 2021 vytvoření max. 6 pracovních míst 

pro veřejně prospěšné práce (VPP) dle potřeby obce jen na nezbytně nutné a potřebné práce s nástupem dle 

možností a doporučení Úřadu práce ČR. 

 

Usnesení R18/29/03/21 

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

ke dni 31. 03. 2021. 

 

Usnesení R19/29/03/21 

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

Tlumačov ke dni 31. 03. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň  

místostarosta obce 

 


