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U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 21. 1. 2015 
 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 21. 1. 2015 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/02/01/15 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 21. 1. 2015.  

 

Usnesení R2/02/01/15  

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

usnesení minulých zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/02/01/15 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí žádost vlastníka nemovitosti - objektu č. p. 90, kterým je 

společnost ZEMET spol. s r.o., se sídlem Tečovice 45, 763 02 Zlín 4, o zařazení rekonstrukce chodníku 

v úseku od objektu požární zbrojnice na ul. Masarykova č. p. 285, kolem objektu restaurace č. p. 90 až 

po nové zdivo oplocení ohraničující „náměstíčko“, kde naváže na již dříve rekonstruovanou část 

chodníku před budovou OÚ v Tlumačově 

 Rada obce Tlumačov doporučuje Zastupitelstvu obce Tlumačov schválit zajištění částky ve výši cca 

800 tis. Kč na rekonstrukci příslušného úseku chodníku do rozpočtu na rok 2015 

 

Usnesení R4/02/01/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření Pachtovní smlouvy č.2054/2014 na pacht zemědělských 

pozemků ve vlastnictví obce Tlumačov v k. ú. Tlumačov na Moravě.  

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Pachtovní smlouvy.  

 

Usnesení R5/02/01/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zajištění administrace žádosti o dotaci 

z programu „Podpora obnovy rozvoje venkova, dotační titul č. 2 Podpora zapojení dětí a mládeže do 

komunitního života v obci“ vyhlášeného MMR ČR se společností Timoris Projekt a. s., Holická 

1173/49a, 779 00 Olomouc.  

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo. 

 

 Usnesení R6/02/01/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje od 1. 4. 2015 na dobu určitou do 31. 12. 2015 pronájem buňky č. 8 a č. 9 

v objektu domu služeb v Tlumačově ul. nám. Komenského č. p. 799 slečně Tereze Šivelové, bytem Mírová 

588, 768 21 Kvasice k provozování služeb kadeřnictví. 

 

 Usnesení R7/02/01/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavřít Smlouvu o zajištění servisní činnosti na provádění pravidelné 

údržby a preventivních prohlídek automatických vstupních dveří do objektu zdravotního střediska se 

společností ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r. o., U Blaženky 2155/18, 150 00 Praha 5. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o zajištění servisní činnosti. 

 

 Usnesení R8/02/13/15 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí žádost vlastníka nemovitosti – bytového domu č. p. 576, kterým je 

pan František Pokladník, bytem Prštné 526, 760 01 Zlín, o posouzení veřejnosti či neveřejnosti 

zpevněných ploch před domem č. p. 576, Tlumačov – Skály 

 Rada obce Tlumačov doporučuje starostovi obce Tlumačov, aby k předmětné záležitosti vydal 

stanovisko ve smyslu, že předmětná účelová komunikace, respektive zpevněná plocha, před bytovým 

domem č. p. 576 Tlumačov - Skály na pozemku p.č.st.745 v k. ú. Tlumačov na Moravě, je neveřejná a 

slouží pouze k dopravní obsluze vlastníka nemovitosti a nájemníků bytových jednotek výše uvedeného 

bytového domu.  
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  Usnesení R9/02/01/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje vyplacení peněžitého daru ve výši 1.200,- Kč jednotlivým členům zásahové 

jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov dle jmenného seznamu.  

  

  Usnesení R10/02/01/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje vnitřní směrnici „Pravidla pro nakládání s nálezy“ s účinností od 1. 2. 2015. 

  

  Usnesení R11/02/01/15 
 Rada obce Tlumačov zřizuje jako svůj poradní orgán pro volební období 2014 – 2018 odborné komise: 

a/ komisi zemědělskou a životního prostředí 

b/ komisi stavební, dopravní a rozvoje obce 

c/ komisi sociální a bytovou 

d/ komisi školskou, mládeže a sportu 

 Rada obce Tlumačov jmenuje pro volební období 2014 – 2018: 

a/ předsedou komise zemědělské a životního prostředí  pana Ing. Rostislava Talaše 

b/ předsedkyní komise stavební, dopravní a rozvoje obce paní Lenku Řehákovou 

c/ předsedkyní komise sociální a bytové paní Mgr. Evu Janálovou 

d/ předsedou komise školské ,mládeže a sportu pana Mgr. Aleše Kouřila 

 Rada obce Tlumačov ukládá předsedům komisí předložit návrh členů jednotlivých komisí do příštího 

zasedání rady.  

  

  Usnesení R12/02/01/15 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí výzvu MŠMT ČR „Státní podpora sportu pro rok 2015 – Program 

133510“.  

 Rada obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti o dotaci na akci 

„Víceúčelového sportovního areálu“ na ulici Sportovní v Tlumačově (vedle asfaltové plochy) 

z příslušného programu MŠMT ČR v roce 2016 včetně alokování příslušné částky do rozpočtu obce 

Tlumačov na rok 2016. 

 

  Usnesení R13/02/01/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje pronájem Klubu obce Zábraní v pátek 6. 3. 2015 pro ZO ČZS Tlumačov za 

snížené nájemné 750 Kč.  

 

  Usnesení R14/02/01/15 
 Rada obce Tlumačov projednala návrh rozpočtu obce na rok 2015 po jednotlivých paragrafech a 

položkách a doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočet obce na rok 2015 v závazných ukazatelích 

na svém nejbližším zasedání. 

 Rada obce ukládá tajemníkovi OÚ zajistit před projednáním v zastupitelstvu zveřejnění návrhu rozpočtu 

na rok 2015 v závazných ukazatelích způsobem v místě obvyklým v zákonné lhůtě. 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 


