
   

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 23. 3. 2016 
 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 23. 3. 2016 přijala tato usnesení: 

 

  Usnesení R1/14/03/16 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 23. 3. 2016.  

 

Usnesení R2/14/03/16  

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

usnesení minulého zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/14/03/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 

2016 mezi obcí Tlumačov a auditorkou Ing. Milenou Lakomou se sídlem ve Zlíně, Dolečky 539 a pověřuje 

starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

Usnesení R4/14/03/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola 

Tlumačov p. o. sestavenou k 31. 12. 2015. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje zúčtování hospodářského výsledku ve výši 21.850,41 Kč a jeho 

přidělení do rezervního fondu organizace. 

 

Usnesení R5/14/03/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola 

Tlumačov p. o. sestavenou k 31. 12. 2015. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje zúčtování hospodářského výsledku dosaženého v rozpočtovém roce 

2015 ve výši 194.865,62 Kč a jeho přidělení do rezervního fondu organizace. 

 

 Usnesení R6/14/03/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 2.000 Kč pro Centrum pro zdravotně postižené Zlínského 

kraje, o.p.s. Dotace je účelově určena jako doplněk zdrojů na provoz.  

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 2.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem Centrum pro zdravotně 

postižené Zlínského kraje, o.p.s. 

 Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení R7/14/03/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 6.000 Kč pro Oblastní spolek Českého červeného kříže 

Zlín. Dotace je účelově určena k úhradě nákladů na provoz osobního vozu ošetřovatelkám, náhradu 

mzdy, odvody a provoz ošetřovatelské péče.  

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 6.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem Oblastní spolek Českého 

červeného kříže Zlín. 

 Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení R8/14/03/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 13.000 Kč pro Charitu sv. Anežky Otrokovice. Dotace je 

účelově určena: azylový dům – pro muže a ženy bez přístřeší 5.000 Kč, odborné sociální poradenství 

3.000 Kč a sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 5.000 Kč.  

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 13.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem Charita sv. Anežky 

Otrokovice. 

 Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 



   

 

 

 

 

 

 Usnesení R9/14/03/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 22.600 Kč pro SENIOR Otrokovice, příspěvková 

organizace. Dotace je účelově určena: denní stacionář 8.100 Kč, domov pro seniory 8.300 Kč, 

odlehčovací služba 600 Kč a pečovatelská služba 5.600 Kč.  

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 22.600 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem SENIOR Otrokovice, 

příspěvková organizace. 

 Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení R10/14/03/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 5.000 Kč pro STROP o.p.s. Zlín. Dotace je účelově 

určena k poskytování sociálních služeb osobám ohroženým sociálním vyloučením.   

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 5.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem STROP o.p.s. Zlín. 

 Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení R11/14/03/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 8.000 Kč pro Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. 

Dotace je účelově určena na úhradu části nájemného, úhradu videotréninku v rodinách.  

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 8.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem Středisko rané péče 

EDUCO Zlín z.s. 

 Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení R12/14/03/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje od 1. 4. 2016 na dobu určitou do 31. 12. 2016 pronájem buňky č. 3 

v objektu Domu služeb č. p. 799, nám. Komenského v Tlumačově slečně Monice Kamencové, bytem 

Chlum 360, 768 21 Kvasice, za účelem využití prostor jako kancelář k nabízení finančních služeb. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 

 

 Usnesení R13/14/03/16 
 Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Jana Žižky 630, Tlumačov, paní Martině 

Minářové, bytem Jana Žižky 630, Tlumačov do 30. 6. 2016. 

 

 Usnesení R14/14/03/16 
 Rada obce schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu KIS Tlumačov, náměstí 

Komenského č. p. 65 s panem Josefem Klose, bytem Švermova 776, Tlumačov. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem Dohody o zrušení právního vztahu založeného 

smlouvou o nájmu nebytových prostor. 

 

 Usnesení R15/14/03/16 
 Rada obce schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu KIS Tlumačov, náměstí 

Komenského č. p. 65 s  Historickým spolkem Tlumačov, Sokolská 786. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem Dohody o zrušení právního vztahu založeného 

smlouvou o nájmu nebytových prostor. 

 

 Usnesení R16/14/03/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Smlouvu o nájmu na užívání části objektu č. p. 761 na ul. Nádražní 

v Tlumačově s organizací AVZO TSČ ČR ZO Automotoklub Tlumačov, a to místnosti garáže o výměře 

38 m2 za účelem umístění mobiliáře a jiného materiálu používaného při pořádání kulturních, 

společenských, sportovních a jiných obdobných akcí pro veřejnost s tím, že obec Tlumačov provede 

jednorázovou úhradu nájemného na dobu do 31. 05. 2026 (10 let) ve výši max.70.000 Kč formou 

provedení stavebních oprav místnosti garáže (omítky stěn a stropu, betonáž podlahy, rozvody 

elektroinstalace, výmalba, opravy vrat) a přístupového chodníku na východní straně a oprava soklu na 

západní straně předmětného objektu.  



   

 

 

 

 

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

 

 Usnesení R17/14/03/16 

 Rada obce Tlumačov souhlasí s využitím pozemků p. č. 3241, 3263, 3295, 2543, 1182/2, 1182/4 a 1182/3, 

vše v katastrálním území Tlumačov na Moravě, pro uspořádání 2. ročníku jednodenního závodu mopedů 

„Moped rallye Tlumačov“, pořádaného zapsaným spolkem Moped Team Tlumačov z.s., se sídlem 

Mánesova 445, 763 62 Tlumačov. 

 

 Usnesení R18/14/03/16 

 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na oděvy, obuv 

a textil, včetně přijetí daru 4 kusů tříkolek, s panem Danielem Badurou, IČ 695 98 592, Hradní 27/37, 

701 00 Ostrava – Moravská Ostrava. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na 

oděvy, obuv a textil. 

 

 Usnesení R19/14/03/16 

 Rada obce Tlumačov schvaluje příspěvkové organizaci MŠ Tlumačov (IČ: 70988692) převedení finančních 

prostředků z rezervního fondu ve výši 12.500 Kč do fondu investičního za účelem financování opravy 

rozvodů teplé vody v MŠ. 

 

 Usnesení R20/14/03/16 

 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na zpracování a podání žádosti o dotaci 

k projektu „Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v obci Tlumačov – ul. Dolní“ z příslušného 

programu IROP s Regionální rozvojovou agenturou východní Moravy, se sídlem tř. T. Bati 5146, 

760 01 Zlín. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Příkazní smlouvy.  

 

 Usnesení R21/14/03/16 

 Rada obce Tlumačov schvaluje vnitřní směrnici „Vnitřní platový předpis“ v předloženém znění. 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 


