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U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 25. 2. 2015 
 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 25. 2. 2015 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/03/02/15 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 25. 2. 2015.  

 

Usnesení R2/03/02/15  

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

usnesení minulých zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/03/02/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje na návrh předsedů komisí pro volební období 2014-2015  následující 

personální složení jednotlivých komisí: 

a)  Komise zemědělská a životního prostředí – předseda Ing. Rostislav Talaš 

       členové: Mgr. Jiřina Vrtalová, Miroslav Skopal-Procházka, Jiří Talaš, Marek Doležel 

b) Komise stavební, dopravní a rozvoje obce – předsedkyně Lenka Řeháková 

       členové: Vladimír Skopalík, Ing. Josef Šico, Ing. Miroslav Marčík, Pavel Brázdil 

c) Komise sociální a bytová – předsedkyně Mgr. Eva Janálová 

      členové: MUDr. Petra Gelnarová, Alena Hozová, Magdaléna Němcová, Mgr. Pavlína Frdlíková 

d) Komise školská, mládeže a sportu – předseda Mgr. Aleš Kouřil 

       členové: Mgr. Hana Šlapanská, Jiří Štěpán, Renata Vitásková, Stanislav Jeřábek 

 

Usnesení R4/03/02/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předložený Jednací řád komise Rady obce Tlumačov.  

 

Usnesení R5/03/02/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Dohody o příspěvku na provolané minuty z vlastního mobilního 

účastnického čísla při zajišťování úkolů vyplývajících nebo souvisejících s pracovním zařazením 

v rámci Obce Tlumačov s místostarostou Mgr. Rajmundem Huráněm, bytem Sportovní 886, 763 62 

Tlumačov ve výši 2.400,- Kč/rok a zaměstnancem údržby panem Janem Holubem, bytem Masarykova 

144, 763 62 Tlumačov ve výši 1.200,- Kč/rok. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Dohod o příspěvku.  

 

 Usnesení R6/03/02/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje aktualizaci povodňové komise obce Tlumačov v předloženém složení.  

 

 Usnesení R7/03/02/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr propachtovat pozemky p. č. 778/2 o výměře 2461 m2, p. č. 2764 

o výměře 1498 m2 a p. č. 2763 o výměře 9706 m2, vše v katastrálním území Tlumačov na Moravě za účelem 

údržby trvalého travního drnu za cenu pachtovného 500,- Kč/ha/rok na dobu určitou v trvání jednoho roku. 

 

 Usnesení R8/03/02/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje smlouvu o výpůjčce na zásah zateplovacího systému navrženého 

v rámci stavby „Úspora energie budovy OÚ Tlumačov“ do části pozemku p. č. st. 555 v k. ú. Tlumačov 

na Moravě s panem Mgr. Přemyslem Strážnickým a paní Mgr. Marií Strážnickou, oba bytem Nádražní 

382, 763 62 Tlumačov. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o výpůjčce.  
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  Usnesení R9/03/02/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předložený návrh Rámcové kupní smlouvy číslo V 1006515 na dodávky 

kovového a nerezového šrotu roce 2015 mezi Obcí Tlumačov a společností Metalšrot Tlumačov a.s.   

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

  

  Usnesení R10/03/02/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje v rámci aktivní politiky zaměstnanosti pro rok 2015 vytvoření maximálně 

12 pracovních míst pro veřejně prospěšné práce dle potřeby obce, na období duben až říjen 2015, 

s možnosti přijat pracovníky na veřejně prospěšné práce (VPP) jen na nezbytně nutné a potřebné práce 

s nástupem dle možností a doporučení ÚP.  

  

  Usnesení R11/03/02/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje přidělení finančního příspěvku ve výši 2.000,00 Kč pro společnost 

„Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.“ na sociální a humanitární činnost v roce 

2015. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy. 

 

 Usnesení R12/03/02/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ Tlumačov (IČ: 70988684) přijetí účelově 

určeného daru ve výši 100.000,-- Kč na částečnou obměnu stávajících pracovních stanic učebny VT (6 – 7 

PC včetně monitorů) od SRPDŠ při ZŠ Tlumačov. 

  

  Usnesení R13/03/02/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Dodatek číslo 2 k nájemní smlouvě ze dne 4. 5. 2009 na pronájem 

pozemku vhodného pro zemědělskou činnost (p. č. 2998 o výměře 2,8 ha v k. ú. Tlumačov na Moravě) 

s panem Miroslavem Skopal-Procházkou, bytem Dolní 248, 763 62 Tlumačov s účinností od 1. 3. 2015. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce Petra Horku podpisem tohoto dodatku. 

  

  Usnesení R14/03/02/15 
 Rada obce Tlumačov souhlasí s využitím pozemků parcelní číslo 3241, 3263, 3295, 2543, 1182/2, 1182/4 a 

1182/3 vše v katastrálním území Tlumačov na Moravě pro uspořádání jednodenního závodu mopedů, který 

pořádá spolek Moped Team Tlumačov z. s. 

  

  Usnesení R15/03/02/15 
 Obec Tlumačov, jako zřizovatel Základní školy Tlumačov, p. o.,  IČ 70 988 684 se sídlem Masarykova 63, 

Tlumačov, souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci podprogramu „Podpora ekologických 

aktivit v kraji v roce 2015“ vyhlášeného Zlínským krajem s projektem „Zahrada bez kamenů“ za 

stanovených podmínek dotace. 

 

Usnesení R16/03/02/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě 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 tohoto předloženého Dodatku č. 1. 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 


