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U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 24. 6. 2015 
 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 24. 6. 2015 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/07/06/15 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 24. 6. 2015.  

 

Usnesení R2/07/06/15  

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

usnesení minulých zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/07/06/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 30. 6. 2015 s paní Romanou 

Kélovou, bytem Nádražní 440, Tlumačov na byt č. 3, ulice Jana Žižky  č.p. 630, Tlumačov a pověřuje 

starostu podpisem této dohody. 

 

Usnesení R4/07/05/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Terezií Kytlicovou a panem 

Františkem Samohýlem, oba bytem Švermova 415, Tlumačov, na byt č. 3 ulice Jana Žižky č. p. 630 

v Tlumačově na dobu určitou od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 s možností prodloužení nájemní smlouvy 

dodatkem.  

 Rada obce Tlumačov souhlasí s tím, že pronajímatel nebude požadovat uhrazení tříměsíční kauce a 

pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.  

 

Usnesení R5/07/06/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje  nabídku  společnosti E.ON Energie, a. s.  na odběr silové elektrické energie 

na období 2016-2017 pro Obec Tlumačov i ZŠ Tlumačov za ceny uvedené v této nabídce a pověřuje 

starostu obce Petra Horku podpisem předložené smlouvy.  

 

 Usnesení R6/07/06/15 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí změnu výše příplatku za vedení platového tarifu ředitelky MŠ. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje zvýšení osobního příplatku na 30%.  

 Změna platového výměru je platná od měsíce září 2015. 

 

 Usnesení R7/07/06/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje finanční podporu ve výši 2.000,- Kč za účelem financování provozních 

výdajů vzniklých poskytováním sociálních služeb. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční podpory 

z rozpočtu obce Tlumačov pro rok 2015 pro Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, 

se sídlem Návojná 100, 763 32  Nedašov a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení R8/07/06/15 
 Rada obce Tlumačov neschvaluje zřízení krátkodobých pronájmů lůžek v bezbariérových bytech v DPS 

v každém bytě pro 2 osoby a tím rozšíření poskytovaných služeb v DPS v rozsahu 6:00 – 22:00 hodin 7 dnů 

v týdnu pečovatelskou službou. 
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  Usnesení R9/07/06/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku KN p. č. 392/3 – zahrada o výměře 30 m2 

v k. ú. Tlumačov na Moravě ČMSCH Poštovních holubů z. o. Tlumačov, zastoupenému předsedou z. o. 

panem Bedřichem Kolajou, bytem Jungmannova 6242, 765 02 Otrokovice,  za podmínek stanovených 

v záměru viz usnesení č. R12/06/05/15 ze dne 27. 5. 2015. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o výpůjčce. 

  

  Usnesení R10/07/06/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje S. K. Tlumačovu krátkodobý pronájem asfaltové plochy dne 27. 6. 2015 za 

účelem konání taneční zábavy se skupinou EXPO-PENSION za podmínek, že pořadatel akce  

 zajistí pořadatelskou službu 

 zajistí při pořádání akce sociální zařízení 

 dodrží obecně závazné vyhlášky platné v obci Tlumačov 

 uklidí pronajatou plochu na své náklady 

 pronájem plochy, popřípadě drobného hmotného majetku, je nutné řešit s paní Petrou Šimoníkovou, 

kulturní pracovnicí KIS Tlumačov. 

 

  Usnesení R11/07/06/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č.2544 - ostatní plocha v k. ú. Tlumačov 

na Moravě o výměře cca 400 m2 za níže uvedených podmínek: 

 cena pronájmu  3,- Kč/m2/rok   

 doba pronájmu doba určitá na 1 rok s možností prodloužení nájemního vztahu vždy o 1 rok 

 povinnost nájemce provádět celoroční údržbu předmětu nájmu 

 

  Usnesení R12/07/06/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Dodatek č. 1 k SOD č. 9-0514A15 (zhotovitel Porr a. s., Dubečská 

3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10) na realizaci akce „Sjezd k technickému areálu OÚ Tlumačov, ul. 

Zábraní“, který specifikuje vícepráce v rozsahu 41.642,- Kč včetně DPH, s tím, že se mění celková 

hodnota díla z částky 847.874,-Kč vč. DPH na částku 889.516,- Kč vč. DPH.  

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Dodatku č. 1 k SOD ze dne 25. 5. 2015 

 

  Usnesení R13/07/06/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předložený Soubor vnitřních organizačních směrnic pro Obecní úřad 

Tlumačov s účinností od 1. 7. 2015. 

 Rada obce Tlumačov ukládá obecnímu úřadu postupovat dle schváleného Souboru vnitřních 

organizačních směrnic. 

 

  Usnesení R14/07/06/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje na návrh předsedy komise školské, mládeže a sportu pana Mgr. Aleše 

Kouřila, jmenovat jako členku komise ve volebním období 2014-2018, ke dni 1. 7. 2015 slečnu Barboru 

Janoštíkovou, bytem Tlumačov, Sportovní 798. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 


