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U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 27. 5. 2015 
 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 27. 5. 2015 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/06/05/15 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 27. 5. 2015.  

 

Usnesení R2/06/05/15  

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

usnesení minulých zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/06/05/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje MO KDU-ČSL  bezplatné zapůjčení travnaté plochy na náměstí 

Komenského (vedle KIS), budovy č. p. 65 na náměstí Komenského (jen WC) a bezplatné zapůjčení a 

dopravu 3 stolů a 8 laviček na akci „Škola končí, prázdniny začínají“, dne 30. 6. 2015.  

 

Usnesení R4/06/05/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje v souladu s usnesením č. R8/05/04/15 ze dne 22. 4. 2015 předloženou 

Darovací smlouvu o poskytnutí daru ve výši 2.000,-- Kč pro ZO ČSOP Buchlovice se sídlem Kostelní 

403, 687 08 Buchlovice. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy. 

 

Usnesení R5/06/05/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje na základě Smlouvy o provádění reklamy s firmou SWIETELSKY 

stavební s. r. o. ze dne 6. 10. 2014 předloženou Darovací smlouvu o převodu finančního daru ve výši 

25.000,-- Kč pro S.K. Tlumačov se sídlem Sportovní 696, 763 62  Tlumačov  

 Rada obce Tlumačov schvaluje na základě Smlouvy o provádění reklamy s firmou SWIETELSKY 

stavební s. r. o. ze dne 6. 10. 2014 předloženou Darovací smlouvu o převodu finančního daru ve výši 

15.000,-- Kč pro Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, se sídlem tř. 

Osvobození 168, 765 02  Otrokovice. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem výše uvedených Darovacích smluv. 

 

 Usnesení R6/06/05/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 5. 2014 na 

realizaci veřejné zakázky: „Regionální biokoridor 1581 v k. ú. Tlumačov na Moravě“ mezi společností 

VYKRUT zahradní služby a.s. a Obcí Tlumačov. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1/2014. 

 

 Usnesení R7/06/05/15 
 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce Petra Horku podpisem akceptačního protokolu ze dne 

28. 5. 2015 a následně podpisem smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu se společností 

RWE Energie s. r. o. na rok 2016.  

 

 Usnesení R8/06/040515 
 Rada obce Tlumačov schvaluje výjimku pro počet dětí ve třídách stávající Mateřské školy v Tlumačově, 

okres Zlín, příspěvkové organizaci pro školní rok 2015/2016, tj. 28 dětí na třídu. 

  

  Usnesení R9/06/05/15 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí stanovenou úplatu za předškolní vzdělávání v Mateřské škole na 

školní rok 2015/2016 ve výši 470,- Kč. 
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  Usnesení R10/06/05/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ Tlumačov (IČ: 70988684) přijetí věcného daru 

v hodnotě 28.487,- Kč od Spolku rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Tlumačov. 

 

  Usnesení R11/06/05/15 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí informace MMR ČR o zamítnutí akce „Dětské hřiště v ul. 

U Trojice, Tlumačov“ k poskytnutí dotace z příslušného programu MMR ČR pro rok 2015.  

 Rada obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k realizaci akce „Dětské hřiště 

v ul. U Trojice, Tlumačov“ v roce 2015 z vlastních prostředků rozpočtu obce Tlumačov na rok 2015.  

 

  Usnesení R12/06/05/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p. č. 392/3 – zahrada v k. ú. Tlumačov na 

Moravě o výměře cca 30 m2 za níže uvedených podmínek: 

 účel výpůjčky   soustředění a svoz závodních poštovních holubů 

 doba výpůjčky   na dobu neurčitou 

 povinnost vypůjčitele  provádění celoroční údržby předmětu výpůjčky 

 

  Usnesení R13/06/05/15 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí projektovou dokumentaci pro vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Areál pro chov ovcí a pěstování ovoce, Tlumačov na 

Moravě“ předloženou zplnomocněným zástupcem pana Martina Zeliny, Míškovice 167, 768 52 

Míškovice, panem Ing. Pavlem Morávkem, Okružní 4551, 760 05 Zlín. 

 Rada obce Tlumačov doporučuje starostovi obce Tlumačov, aby k předmětné projektové dokumentaci 

vydal souhlasné stanovisko s níže uvedenými podmínkami:  

 využití předmětných staveb bude v souladu se schváleným ÚP Tlumačov ze dne 12.12.2012, s § 18 

odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, a vyhláškou č.268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, zejména pak § 3 odst. f), v platném znění  

 požadavek, že stavba a její provoz nebudou nad přípustnou míru stanovenou hygienickými 

normami zatěžovat okolní pozemky a zástavbu nežádoucími vlivy (prach, hluk, pach, atd.) 

 

  Usnesení R14/06/05/15 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí rezignaci členky Komise školské, mládeže a sportu, paní Mgr. Hany 

Šlapanské ke dni 11. 5. 2015 a zároveň pověřuje předsedu komise Mgr. Aleše Kouřila, aby předložil do 

příštího jednání rady obce návrh na nového člena komise. 

 

  Usnesení R15/06/05/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje paní Ladislavě Šoltysové, bytem Tlumačov, Kvasická 250, poskytnutí 

veřejné finanční podpory formou neinvestičního transferu z rozpočtu obce v roce 2015 (§ 6171, pol. 5229) 

v souladu s platnými „Pravidly pro přidělování transferů z rozpočtu obce na podporu činnosti spolků a 

neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti„ na nákup radiopřehrávače s CD v částce 2.830,- Kč pro 

cvičení důchodců s hudbou. 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 


