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U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 22. 4. 2015 
 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 22. 4. 2015 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/05/04/15 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 22. 4. 2015.  

 

Usnesení R2/05/04/15  

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

usnesení minulých zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/05/04/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předložený Pořadník č. 16/2015 na obsazení obecních bytů dle Zásad 

hospodaření s bytovým fondem v majetku obce Tlumačov schválených RO dne 21. 9. 2011.   

 

Usnesení R4/05/04/15 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí splátkový kalendář předložený panem Marianem Minářem, bytem U 

Trojice 862, 763 62 Tlumačov.    

 

Usnesení R5/05/04/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje bezúplatné zapůjčení hmotného majetku Obce Tlumačov ve správě KIS 

Tlumačov (lavičky, stoly, velký a malý stan, hudební aparatura, odpadkové koše, stoly a židle) Moped 

Teamu Tlumačov z. s.  a jeho bezplatnou dopravu na společenskou akci „Závod mopedů v Tlumačově“ dne 

23. 5. 2015.  

 

 Usnesení R6/05/04/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje pronájem části pozemku KN p. č. 2543 – ostatní plocha o výměře 

300 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě panu Josefovi Vejmělkovi, bytem Nivy II 842, 763 62 Tlumačov, 

za podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. R11/04/03/15 ze dne 25. 3. 2015. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy. 

 

 Usnesení R7/05/04/15 

 Rada obce Tlumačov schvaluje smlouvu o dodávce programového vybavení CODEXIS® a jeho 

aktualizací se společností ATLAS  consulting spol. s r. o., se sídlem Výstavní 292/13, 709 16 Ostrava – 

Moravská Ostrava. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dodávce programového vybavení 

CODEXIS® a jeho aktualizací. 

 

 Usnesení R8/05/04/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč pro ZO ČSOP Buchlovice na 

provozování Záchranné stanice volně žijících živočichů Buchlovice. 

  

  Usnesení R9/05/04/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje vnitřní směrnici „Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce 

Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti“ 

v předloženém znění s drobnými úpravami. 

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

rozhodování orgánů obce podle této směrnice.  
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 Usnesení R10/05/04/15 

  Rada obce Tlumačov schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory formou neinvestičního transferu 

z rozpočtu obce v roce 2015 spolkům a organizacím v souladu s platnými „Pravidly pro přidělování 

transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže 

a sportu“, které dlouhodobě pracují s mládeží do 18 let v obci Tlumačov, na základě jejich žádostí: 

Organizace Částka v Kč Účel použití 

TJ Voltiž Tlumačov 
5 000,- Voltižní závody- náklady na rozhodčí a zpracování 

výsledků, ozvučení haly, zdravotní služba, kokardy, stravné. 

DDM Sluníčko 

Otrokovice- pracoviště 

Tlumačov 

5 000,- 

 

15 000,- 

4 000,- 

 

 

4 000,- 

 

 

4 000,- 

 

 

12 000,- 

 

5 000,- 

10 000,- 

Dětský den- nákup sladkostí, cen pro soutěžící, pitný režim 

pro vystupující, výtvarný materiál 

Praha – Děti fitness- doprava na akci 2 autobusy 

Den otevřených dveří- náklady na výtvarný materiál, sladké 

ceny pro soutěžící, zajištění vystoupení kouzelníka nebo 

žonglérů 

Výtvarné soutěže 2x v roce- náklady na ceny pro soutěžící- 

poháry, medaile, diplomy, drobné dárky a sladkosti pro 

všechny účastníky 

Soutěž v aerobiku jednotlivců Tlumačov- náklady na 

ozvučení, zapůjčení pódia, pronájem tělocvičny, drobné ceny 

pro soutěžící a ceny pro vítěze 

O pohár starosty obce Tlumačov- náklady na pořízení 

pohárů a medailí pro vítěze a cen pro soutěžící 

Modeláři- materiálně technické vybavení Car System 

Jezdecký kroužek- náklady na pronájem prostor, jednoho 

koně a jednoho vodiče 

S.K.Tlumačov 

2 000,- 

 

30 000,- 

 

 

 

 

 

 

25 000,- 

 

 

 

 

 

 

30 000,- 

 

 

 

 

 

 

30 000,- 

Mikulášský turnaj žáků a přípravky- nákup sladké 

odměny pro účastníky 

Činnost a zabezpečení fungování družstva přípravky- 

náklady na dopravu k zápasům, cestovní příkazy, materiál na 

zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, 

rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), 

startovné na turnaje, fotbalové soustředění–tábor, energie 

(vodné stočné, elektrická energie, plyn), odměny a cestovní 

výdaje rozhodčím 

Činnost a zabezpečení fungování družstva mladší žáci- 

náklady na dopravu k zápasům, cestovní příkazy, materiál na 

zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, 

rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), 

startovné na turnaje, fotbalové soustředění–tábor, energie 

(vodné stočné, elektrická energie, plyn), odměny a cestovní 

výdaje rozhodčím 

Činnost a zabezpečení fungování družstva starší žáci- 

náklady na dopravu k zápasům, cestovní příkazy, materiál na 

zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, 

rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), 

startovné na turnaje, fotbalové soustředění–tábor, energie 

(vodné stočné, elektrická energie, plyn), odměny a cestovní 

výdaje rozhodčím 

Činnost a zabezpečení fungování družstva dorostu- 

náklady na dopravu k zápasům, cestovní příkazy, materiál na 

zabezpečení družstva (branky, sítě, balony, dresy, kopačky, 

rukavice, rozlišováky, tréninkové a zápasové pomůcky), 

startovné na turnaje, fotbalové soustředění–tábor, energie 

(vodné stočné, elektrická energie, plyn), odměny a cestovní 

výdaje rozhodčím 



   

 

 

 

  Strana 3  

 

Český zahrádkářský 

svaz ZO Tlumačov 

2 500,- Výtvarná soutěž pro děti z MŠ a ZŠ Tlumačov při 

výstavě ovoce a zeleniny Tlumačov 2015- na pořízení 

odměn pro soutěžící za účast 

SDH Tlumačov 

7 500,- 

 

2 500,- 

 

2 000,- 

3 300,- 

 

 

 

 

700,- 

 

500,- 

 

 

Materiálové zabezpečení družstva- nákup 2 ks sportovních 

savic 

Pitný režim při cvičeních a soutěžích- nákup 

nealkoholických nápojů 

Pohárová soutěž- nákup cukrovinek pro soutěžící 

Den otevřených dveří Hasičské zbrojnice v Tlumačově- 

pořízení propagačního materiálu pro rozšíření členské 

základny, výtvarný materiál, omalovánky, pexeso, 

cukrovinky a zajištění pitného režimu pro soutěžící a 

účastníky 

Den pro rodinu- zajištění pitného režimu a cen-cukrovinek 

pro soutěžící 

Návštěva v MŠ a ZŠ v rámci prevence- zajištění pitného 

režimu a nákup propagačního materiálu s hasičskou 

tématikou 

Celkem 200.000,-  

  

 Usnesení R11/05/04/15 
  Rada obce Tlumačov schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory formou neinvestičního transferu 

z rozpočtu obce v roce 2015 spolkům a organizacím v souladu s platnými „Pravidly pro přidělování 

transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové 

činnosti“, na základě jejich žádostí: 

Organizace Částka v Kč Účel použití 

DDM Sluníčko 

Otrokovice- pracoviště 

Tlumačov 

15 000,- „Čajovna“- částečná úhrada nákladů na DOPP-DOPČ 

externích pracovníků v čajovně 

SDH Tlumačov 

35 000,- Výročí 130 let vzniku SDH Tlumačov- pořízení 

propagačních materiálů – vlaječky, odznaky, reklamní trika, 

vydání publikace, věcné dary, úhrada za pronájem Toi-Toi 

Český zahrádkářský 

svaz ZO Tlumačov 

3 000,- Mladý zahrádkář- dovybavení školící místnosti policí na 

pracovní pomůcky 

ZO ČSV Zlín 

Malenovice 

 

3 000,- Ochrana včelstev- nákup prostředku BEE-SAVE k ošetření 

úlů 

ČSCHPH ZO Tlumačov 
3 000,- Údržba zařízení a přepravních boxů- nákup desinfekčních 

prostředků, barev, štětců a papíru do boxů 

Ladislava Šoltysová 
3 000,- Setkávání seniorů- zakoupení bowlingu (vnitřní i venkovní 

použití) 

Hana Janoštíková 

7 000,- Hudební písničkové bloky s průvodním slovem- náklady 

na pořízení notových záznamů, kopírovací služby-náplň do 

tiskárny, tiskový materiál, mikrofony, opravu zvukového 

zařízení, dopravu na vystoupení, náklady na propagaci 

MOPED TEAM 

TLUMAČOV z.s. 

9 000,- Závody mopedů v Tlumačově- pronájem mobilního WC a 

mycího žlabu, dopravního značení, časomíry, zajištění 

zdravotní služby (sanitka), pojištění závodu, výroby plakátů 

a letáků 

Celkem 78 000,-  
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  Usnesení R12/05/04/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje bezplatné zapůjčení hmotného majetku Obce Tlumačov ve správě KIS 

Tlumačov (lavičky, stoly, velký a malý stan, hudební aparatura, odpadkové koše, stoly a židle) SDH 

Tlumačov a jeho bezplatnou dopravu na společenskou akci „Oslava 130. výročí založení SDH Tlumačov“ 

dne 11. 7. 2015.  

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 


