
   

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 13. 1. 2016 
 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 13. 1. 2016 přijala tato usnesení: 

 

  Usnesení R1/12/01/16 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 13. 1. 2016.  

 

Usnesení R2/12/01/16  

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

usnesení minulého zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/12/01/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavřít smlouvu o poskytování pracovně lékařských služeb s MUDr. 

Liborem Tesaříkem.  

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce Tlumačov k podpisu uvedené smlouvy. 

 

Usnesení R4/12/01/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku částí pozemků KN p. č. 1605/1 a 1607/1 – oba ostatní plocha, 

sportoviště a rekreační plocha v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 1.500 m2 spolku SK 

Tlumačov, se sídlem Sportovní 696, 763 62 Tlumačov, zastoupeného předsedou panem Stanislavem 

Jeřábkem, bytem Metlov 186, 763 62 Tlumačov, za podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. 

R13/M07/12/15  ze dne 16. 12. 2015. 

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

 

Usnesení R5/12/01/16 
 Rada obce Tlumačov byla seznámena se žádostí ředitelky MŠ Klubíčko Tlumačov, s.r.o. paní Bc. Ludmily 

Stodůlkové ze dne 28. 12. 2015 a souhlasí s provedením úprav skladu v suterénu  objektu mateřské školy 

v ul. U Trojice č. p. 336 v souladu s čl. IV. Nájemní smlouvy ze dne 31. 5. 2004. 

 

 Usnesení R6/12/01/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje přidělení vyhrazeného parkovacího místa pro parkování osobního 

automobilu (12 m2) na zpevněné asfaltové ploše v ul. Masarykova před rodinným domem č. p. 83, která 

se nachází na části pozemku p. č. 2456/1 – ostatní plocha v k. ú. Tlumačov na Moravě, panu 

Vlastimilovi Kytlicovi, bytem Spojovací 800, 763 62 Tlumačov za následujících podmínek: 

 účel  - parkování osobního automobilu  

 cena - Kč 1.200,- /rok + zákonem stanovená sazba DPH 

 doba - doba neurčitá s výpovědní lhůtou 1 měsíc 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o přidělení vyhrazeného parkovacího místa 

pro parkování osobního automobilu na zpevněné asfaltové ploše v ul. Masarykova před rodinným 

domem č. p. 83 s panem Vlastimilem Kytlicou, bytem Spojovací 800, 763 62 Tlumačov. 

 

 Usnesení R7/12/01/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje znění vnitřní směrnice „Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu 

obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti, 

mládeže a sportu“ 

 Rada obce Tlumačov ukládá Obecnímu úřadu Tlumačov postupovat při přípravě podkladů pro 

rozhodování orgánů obce podle této směrnice. 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 
 

 


