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U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 15. 9. 2021 
*** VEŘEJNÁ VERZE *** 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 15. 9. 2021 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/35/09/21 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 15. 9. 2021. 

 

Usnesení R2/35/09/21 

 Rada obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu – bez připomínek a byla seznámena s plněním 

usnesení z minulých zasedání rady obce (č. 34 a M15) – bez připomínek a schválila zapisovatelku pí Danu 

Kouřilovou. 

 

Usnesení R3/35/09/21 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 15.000 Kč pro Římskokatolickou farnost Tlumačov. 

Dotace je účelově určena na instalaci dvou elektromagnetických lineárních elektropohonů ve věži 

farního kostela. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2021/EO/007 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 15.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem 

Římskokatolickou farností Tlumačov, Masarykova 62, 763 62 Tlumačov. 

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

 

Usnesení R4/35/09/21 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 14. 9. 2020 na pronájem 

pozemku vhodného pro zemědělskou činnost s ***nezveřejňovaný text*** s tím, že pronajímaná část 

pozemku p. č. 2998 v k.ú. Tlumačov na Moravě činí 27.800 m2. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 

14. 9. 2020. 

 

Usnesení R5/35/09/21 

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

č. p. 848, Tlumačov ***nezveřejňovaný text***  do 30. 9. 2022. 

 

  Usnesení R6/35/09/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr pronajmout buňku č. 3 v objektu domu služeb v Tlumačově ul. nám. 

Komenského č. p. 799 za následujících podmínek: 

▪ účel pronájmu: kosmetické služby  

▪ doba pronájmu: od 15. 10. 2021 na dobu určitou s možností prodloužení  

▪ cena nájmu: 279 Kč/měsíc + zálohy vodného 

 

Usnesení R7/35/09/21 

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

65, Tlumačov za následujících podmínek: 

▪ účel pronájmu: cvičení Chi-Gong a základy tajči 

▪ doba pronájmu: od 18. 10. 2021 do 30. 06. 2022 

▪ cena nájmu: 100 Kč + DPH za hodinu 

 

  Usnesení R8/35/09/21 

  Rada obce Tlumačov schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy číslo 585858/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného 

odběru elektrozařízení se společností ASEKOL a.s. se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, PSČ 

143 00, IČO: 27373231 a pověřuje starostu obce podpisem uvedeného dodatku smlouvy. 
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 Usnesení R9/35/09/21 

 Rada obce Tlumačov neschvaluje členství ve spolku NAŠE ODPADKY z.s. se sídlem Uherčice 339, 691 62 

Uherčice, IČ: 107 22 289. 

 

  Usnesení R10/35/09/21 

 Rada obce Tlumačov neschvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 4.500 Kč spolku NAŠE ODPADKY 

z.s. se sídlem Uherčice 339, 691 62 Uherčice, IČ: 107 22 289. 

 

 Usnesení R11/35/09/21 

 Rada obce Tlumačov bere na vědomí bez připomínek průjezd konvoje motocyklů obcí Tlumačov v rámci 

konání akce MOTOBESIP – SHUTDOWN 2021 v sobotu 09. 10. 2021, případně v náhradních termínech: 

16. 10. 2021, 23. 10. 2021, v době od 12:30 hod. do 15:00 hod. 

 

  Usnesení R12/35/09/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje S. K. Tlumačov bezúplatné zapůjčení hmotného majetku Obce Tlumačov a 

dopravu (15 ks pivních setů, 6 ks odpadkových košů a nůžkový stan 6x3) na „Oslavy 90 let fotbalu 

v Tlumačově“ 25. 9. 2021 v Tlumačově. 

 

 Usnesení R13/35/09/21 

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

Revitalizace zeleně na pozemcích p. č. 403, 2455/2 a 2453/3 a schvaluje jako zhotovitele výše uvedené 

akce společnost Břetislav Jalůvka Arboretum, Na drahách 358, Zlín 760 01, IČ: 61721221 z důvodu 

podání ekonomicky nejvýhodnější cenové nabídky v celkové výši 148 885 Kč bez DPH (180.151 Kč 

s DPH). 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s uvedenou společností. 

 

  Usnesení R14/35/09/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje pořádání akce svodu a zkoušky výkonnosti pro plemeno hafling v areálu 

Zemského hřebčince Tlumačov s.p.o. dne 15. 9. 2021 za podmínky dodržení určených veterinárních 

podmínek pro konání akce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň  

místostarosta obce 

 


