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U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

z 5. mimořádného jednání dne 29. 7. 2015 
 

 

        Rada obce Tlumačov na svém mimořádném jednání dne 29. 7. 2015 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/M05/07/15 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání mimořádného zasedání rady obce 

dne 29. 7. 2015.  

 

  Usnesení R2/M05/07/15 

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

minulých zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/M05/07/15 

 Rada obce Tlumačov schvaluje pronájem části pozemku KN p. č. 2544 – ostatní plocha o výměře 

400 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě paní Věře Řezaninové, bytem Machovská 772, 763 62 Tlumačov, 

za podmínek stanovených v záměru viz usnesení č.R11/07/06/15 ze dne 24. 6. 2015. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy. 

 

Usnesení R4/M05/07/15 

 Rada obce Tlumačov schvaluje neúčtování srážkových vod jednotlivým nájemníkům nebytových prostor 

pronajímaných obcí Tlumačov.  

 

Usnesení R5/M05/07/15 

 Rada obce Tlumačov schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 31. 1. 2016 s panem Josefem 

Vejmělkem, bytem Nivy II 842, Tlumačov na užívání části pozemků p. č. 2608/2 a p. č. 2608/4 k odstavení 

a parkování autobusu a pověřuje starostu podpisem této dohody. 

 

Usnesení R6/M05/07/15 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Zemskému hřebčinci Tlumačov bezplatné zapůjčení hmotného majetku 

Obce Tlumačov ve správě KIS Tlumačov (lavičky a stoly) a jeho bezplatnou dopravu na společenskou akci 

„Oslava 90. let založení Zemského hřebčince Tlumačov“, ve dnech 8. - 9. 8. 2015.  

 

Usnesení R7/M05/07/15 

 Rada obce Tlumačov schvaluje paní Věře Řezaninové bezplatné zapůjčení hmotného majetku Obce 

Tlumačov ve správě KIS Tlumačov (20 ks laviček, 10 ks stolů, velký a malý stan a 4 ks odpadkových košů) 

a jeho bezplatnou dopravu. Dále bezplatný pronájem asfaltové plochy u fotbalového hřiště a sousedící 

travnaté plochy p. č. 1605/1 na společenskou akci „Sportovní akci v Agility (soutěž psů) o Tlumačovský 

pohár“ dne 5. 9. 2015.  

 

Usnesení R8/M05/07/15 

 Rada obce Tlumačov schvaluje poskytnutí finanční částky ve výši 2.500,- Kč na úhradu dopravy na akci 

„Dožínky Zlínského kraje“, které se uskuteční 22. 8. 2015 v Kroměříži.  

 

Usnesení R9/M05/07/15 

 Rada obce Tlumačov schvaluje návrh škodní komise, na základě jejího rozhodnutí číslo Š-1/2015, 

odškodnit pracovní úraz ze dne 18. 3. 2015 zaměstnance obce pana Radka Konečného a vyplatit náhradu 

škody v plné výši, a to z důvodu, že nebyly porušeny bezpečnostní předpisy ze strany zaměstnance ani 

zaměstnavatele. 
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Usnesení R10/M05/07/15 

 Rada obce Tlumačov schvaluje návrh škodní komise, která na základě svého rozhodnutí číslo Š-2/2015 

doporučuje úhradu škody – poškození hydraulického válce ramene vozidla MAN TGL 12.180 4X2 BL ze 

dne 26. 5. 2015, způsobené zaměstnancem Obce Tlumačov panem Vlastimilem Vlčkem, v plné výši, tj. 

30.912,- Kč 

 

Usnesení R11/M05/07/15 

 Rada obce Tlumačov schvaluje návrh na vydání mimořádného čísla Tlumačovských novinek aktuálně 

věnovanému informacím občanů obce o problematice historie a současnosti protipovodňové ochrany 

obce a všech aktivit projektů, snah a událostí s touto problematikou souvisejících v horizontu let 1997 

až 2015. Toto číslo bude pro občany distribuováno do každé domácnosti bezplatně. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje přípravou mimořádného čísla Tlumačovských novinek redakční radu 

TN, stanovuje termín uzávěrky na 21. 9. 2015 a termín konečné distribuce občanům do 20. 10. 2015, 

s tím, že každý jednotlivý příspěvek bude v maximálním rozsahu jedné strany A4. 

 

Usnesení R12/M05/07/15 

 Rada obce Tlumačov schvaluje S.K. Tlumačov bezplatné zapůjčení hmotného majetku Obce Tlumačov 

ve správě KIS Tlumačov (lavičky, stoly, velký a malý stan a odpadkové koše) a jeho bezplatnou 

dopravu. Dále bezplatný pronájem obecního parku na společenskou akci „Tlumačovské pivní slavnosti 

2015“ dne 1. 8. 2015.  

 Rada obce Tlumačov schvaluje proplacení finanční částky ve výši 13.000 Kč za hudební produkci 

dechové hudby Hanačka z Břestu na společenské akci „Tlumačovské pivní slavnosti 2015“, dne 

1. 8. 2015.  

 

Usnesení R13/M05/07/15 

 Rada obce Tlumačov schvaluje vjezd na panelovou komunikaci p. č. 388/2 a 388/11 ve dnech 28. 8. – 30. 8. 

2015 pro všechny účastníky akce „FESTIVAL PRO ČOLKA“, kterou pořádá majitel Kurovického lomu 

pan Martin Zelina, bytem Míškovice 167. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 


