
   

 

 

 

Zápis č. 10 ze zasedání Rady obce Tlumačov dne 21. 10. 2015  Strana 1  

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 21. 10. 2015 
 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 21. 10. 2015 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/10/10/15 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 21. 10. 2015.  

 

Usnesení R2/10/10/15  

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

usnesení minulého zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/10/10/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje podání písemné žádosti adresované Státnímu pozemkovému úřadu, 

Krajskému pozemkovému úřadu pro Zlínský kraj, se sídlem Zarámí 88, 760 41 Zlín o provedení komplexní 

pozemkové úpravy v extravilánu západní části k.ú. Tlumačov na Moravě. 

 

Usnesení R4/10/10/15 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí rozhodnutí Výboru SFDI ze dne 30. 9. 2015 o neschválení žádosti 

obce Tlumačov o příspěvek z programu SFDI na akci „Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v obci 

Tlumačov“ 

 Rada obce Tlumačov ukládá příslušnému oddělení OÚ Tlumačov dále postupovat dle usnesení Rady 

obce Tlumačov č. R2/M01/05/15 ze dne 6. 5. 2015 

 

Usnesení R5/10/10/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje od 1.11.2015 na dobu určitou do 31.12.2016 pronájem buňky č. 1 a  2 

v objektu Domu služeb č. p. 799,  ul. nám. Komenského v Tlumačově paní Janě Brázdilové, bytem 

Machová 56, 763 01 Mysločovice k provozování prodeje oděvů a obuvi s tím, že vyřízení změny užívání 

buněk č. 1 a  2 na MěÚ Otrokovice, odbor stavení úřad, včetně následných stavebních úprav, ponese paní 

Brázdilová na své náklady a po ukončení nájemní smlouvy nebude po obci požadovat žádné finanční 

vyrovnání. 

 

 Usnesení R6/10/10/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory - sesternu o výměře 9,7 m2 a ordinaci 

lékaře o výměře 11,84 m2 v objektu domu s pečovatelskou službou v Tlumačově, nám. Komenského č. p. 

848 za následujících podmínek: 

 účel pronájmu: provozování masáží a kosmetického ošetření  

 doba pronájmu: od 1. 1. 2016 na dobu určitou 1 rok         

  s možností prodloužení nájemního vztahu vždy o 1 rok 

 cena nájmu: Kč 500,-/m2 /rok  

 cena za služby (ÚT, voda,  elektro):  paušální sazba Kč 200,-/měsíc 

 

 Usnesení R7/10/10/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předložený pořadník č. 17/2015 na obsazení obecních bytů dle Zásad 

hospodaření s bytovým fondem v majetku obce Tlumačov schválených dne 21. 9. 2011.   
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 Usnesení R8/10/10/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši Kč 

1.500,- schválené usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje dne 23. 9. 2015 a pověřuje starostu obce pana 

Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

 Usnesení R9/10/10/15 
 Rada obce Tlumačov doporučuje zastupitelstvu obce schválit formou změny rozpočtu v roce 2015 nákup 

2 ks dýchacích přístrojů pro JSDH Tlumačov dle předložené nabídky firmy Dräger Safety s.r.o., Kotkova 

4a, 706 02 Ostrava-Vítkovice. 

 

 Usnesení R10/10/10/15 
 Rada obce Tlumačov doporučuje Zastupitelstvu obce Tlumačov schválit finanční příspěvek ve výši 

Kč 100.000,- na zakoupení ojetého vozu pro provoz Pečovatelské služby Kroměříž z. ú., středisko 

v Tlumačově. 

 

 Usnesení R11/10/10/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Dohodu o poskytnutí slevy na některé položky ve vyúčtování služeb 

elektronických komunikací pro služební mobilní telefony se společností O2 Czech Republic a.s., se 

sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Dohody o poskytnutí slevy na některé položky ve 

vyúčtování služeb elektronických komunikací.  

 

 Usnesení R12/10/10/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje pronájem Klubu obce Zábraní v pátek 4. 12. 2015 pro ZO ČZS Tlumačov za 

snížené nájemné 750 Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 


