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U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze 7. mimořádného jednání dne 16. 12. 2015 
 

 

        Rada obce Tlumačov na svém mimořádném jednání dne 16. 12. 2015 přijala tato usnesení: 

 

 

 Usnesení R1/M07/12/15 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání mimořádného zasedání rady obce 

dne 16. 12. 2015.  

 

Usnesení R2/M07/12/15 

 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy Mateřské škole Klubíčko, U Trojice 336 

v Tlumačově na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 roky za účelem provozování mateřské školy 

s nájemným ve výši 50.000 Kč za rok. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě ze dne 31. 5. 

2004. 

 

Usnesení R3/M07/12/15 

 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku 2 ks sloupů veřejného osvětlení obce Tlumačov na ul. Dolní, 

naproti domu č. p. 7, v období od 4. 1. 2016 do 31. 12. 2016 společnosti NEWLED s.r.o., Dolní 7, 

763 62 Tlumačov, pro umístění 2 ks svítidel pouličního osvětlení s jejich následným darováním obci 

Tlumačov.   

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku k podpisu Smlouvy o výpůjčce 

s darovací smlouvou  

 

Usnesení R4/M07/12/15 

 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Martinou Minářovou, bytem U Trojice 

862, Tlumačov, na byt č. 4 ulice Jana Žižky č. p. 630 v Tlumačově na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 3. 

2016 za podmínek, že bude mít do 31. 12. 2015 uhrazeny veškeré závazky vůči pronajímateli, obci 

Tlumačov.  

 

Usnesení R5/M07/12/15 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Smlouvu o dodání a uložení odpadu č. 1/2015 uzavřenou se společností 

Moravská skládková společnost, a. s., se sídlem Skládka Kvítkovice, 765 02 Otrokovice. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o dodání a uložení odpadu č. 1/2015.  

 

Usnesení R6/M07/12/15 

 Rada obce Tlumačov schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ Tlumačov (IČ: 70988684) přijetí finančního daru 

v celkové hodnotě 720,- Kč na nákup cen do vánočních soutěží od společnosti DURA-LINE CT, s.r.o. se 

sídlem U Písáku 682, 763 62 Tlumačov. 

 

Usnesení R7/M07/12/15 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Dohodu o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení ČEPS 

a.s., a nápravě vadného stavu vlastníkem nemovitosti se společností ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 

101 52 Praha 10, zastoupené společností ELID s.r.o., Průmyslová 2165, 594 01 Velké Meziříčí. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Dohody o způsobu provedení údržby ochranných 

pásem vedení ČEPS a.s., a nápravě vadného stavu vlastníkem nemovitosti.  

 

Usnesení R8/M07/12/15 

 Rada obce Tlumačov schvaluje přílohu č. 2 k Nájemní smlouvě č. 221/2008 ze dne 17. 4. 2008 a přílohu 

č. 4 k Nájemní smlouvě č.222/2008 ze dne 20. 8. 2009 na pronájem zemědělských pozemků ve 
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vlastnictví obce Tlumačov v k.ú. Tlumačov na Moravě se společností LUKROM plus s.r.o., Lípa 81, 

763 11 Lípa. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu přílohy č. 2 k Nájemní smlouvě č. 221/2008 ze 

dne 17. 4. 2008 a přílohu č. 4 k Nájemní smlouvě č. 222/2008 ze dne 20. 8. 2009.  

 

Usnesení R9/M07/12/15 

 Rada obce Tlumačov schvaluje finanční podporu ve výši 5.000 Kč na poskytování nepřetržité tzv. přímé 

obslužné péče o klienta s Alzheimerovou nemocí v Charitním domě pokojného stáří – domov se 

zvláštním režimem Cetechovice č. 71, 768 02 Zdounky. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční podpory 

z rozpočtu obce Tlumačov pro rok 2015 pro Oblastní charitu Kroměříž, se sídlem Ztracená 63/1, 

Kroměříž 767 01 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R10/M07/12/15 

 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 1337/1 o výměře 45 m2 (rozměry 7,5 x 

6 m) v k. ú. Tlumačov na Moravě k umístění kontejnerů v rámci sběrného hnízda od státního podniku 

Zemský hřebčinec Tlumačov, Dolní 115, 763 62 Tlumačov.   

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

 

Usnesení R11/M07/12/15 

 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření nové pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti obce 

v navrhovaném znění, a to varianta 2 – výše ročního pojistného 24.806 Kč – limit plnění 15 mil. Kč. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce Tlumačov podpisem pojistné smlouvy odpovědnosti 

s ročním pojistným 24.806 Kč. 

 Rada obce Tlumačov ukládá ekonomickému oddělení OÚ zajištění chybějících finančních prostředků 

cca 18.000 Kč v rámci rozpočtu obce pro rok 2016. 

 

Usnesení R12/M07/12/15 

 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku nebytových prostor v objektu ZŠ Tlumačov definovaných dle 

projektové dokumentace půdorysu 1. NP staré budovy školy, a to místnosti číslo 101, 102, 103, 105, 

106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118 vč. nářaďovny a místností v suterénu staré 

budovy školy, definovaných dle projektové dokumentace půdorysu 1. PP číslo 001, 002, 003, 

příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, se sídlem tř. Osvobození 168, 760 05 

Otrokovice zastoupené ředitelkou paní Jiřinou Kovářovou, za podmínek stanovených v záměru viz 

usnesení č. R17/11/11/15 ze dne 25. 11. 2015.  

 Rada obce Tlumačov pověřuje ředitele ZŠ Tlumačov k podpisu smlouvy o výpůjčce. 

 

Usnesení R13/M07/12/15 

 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky částí pozemků KN p. č. 1605/1 a p. č. 1607/1, oba ostatní 

plocha, sportoviště a rekreační plocha v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 1.500 m2 za níže 

uvedených podmínek: 

 účel výpůjčky:  realizace víceúčelového (multifunkčního) hřiště  

 doba výpůjčky:              na dobu do 31. 12. 2026 

 povinnost vypůjčitele: provozování sportoviště i pro sportování široké veřejnosti a ostatních 

složek působících v obci a provádění celoroční údržby předmětu výpůjčky 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 


