
   

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 27. 4. 2016 
 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 27. 4. 2016 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/15/04/16 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 27. 4. 2016.  

 

Usnesení R2/15/04/16  

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

usnesení minulého zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/15/04/16 
 RO Tlumačov schvaluje Občanskému sdružení Sboru dobrovolných hasičů Tlumačov neinvestiční 

finanční transfer ve výši 15.000 Kč  na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost: 

1.000 Kč na pořízení pitného režimu, cen do soutěží (dárkové balíčky) a cukrovinek na akci Den pro 

rodinu 

4.000 Kč na pořízení pitného režimu, cukrovinek, svačinky (párek v rohlíku, klobása), cen do soutěží 

(dárkový balíček) v rámci rozšíření členské základny na akci Den otevřených dveří na 

hasičské zbrojnici 

2.000 Kč na pořízení cen pro soutěžící (dárkové balíčky) na akci Pohárová soutěž 

2.500 Kč na pořízení pitného režimu a stravy při soutěžích a cvičeních sboru 

500 Kč na pořízení pitného režimu a cukrovinek v rámci návštěvy ZŠ a MŠ v rámci hasičské 

prevence 

5.000 Kč na pořízení sportovních triček s potiskem, materiálové zabezpečení pro uzlování provazy 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 3/2016 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 15.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a Sborem dobrovolných hasičů 

Tlumačov. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R4/15/04/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Tělovýchovné jednotě Voltiž Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve 

výši 10.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to na úhradu nákladů na 

rozhodčí, ustájení koní, zpracování výsledků, ozvučení haly, zdravotní službu, kokardy, ceny a stravné 

v souvislosti s pořádáním voltižních závodů v roce 2016 v hale Zemského hřebčince Tlumačov. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 4/2016 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 10.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a TJ Voltiž Tlumačov. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R5/15/04/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Českému svazu chovatelů poštovních holubů, ZO Tlumačov 

neinvestiční finanční transfer ve výši 5.000 Kč  na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na 

činnost, a to na úhradu nákladů na pořízení nových boxů, papír do boxů, desinfekční prostředky, kartáče 

pro provedení očisty boxů pro holuby. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 5/2016 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 5.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a Českým svazem chovatelů 

poštovních holubů, ZO Tlumačov. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

 

 



   

 

 

 

 

 Usnesení R6/15/04/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Českému zahrádkářskému svazu, ZO Tlumačov neinvestiční finanční 

transfer ve výši 22.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost: 

2.000 Kč na úhradu nákladů na zajištění propagace prostoru, pitného režimu pro účastníky (MŠ a ZŠ) 

a ocenění vystavených prací na výtvarné soutěži dětí při „Výstavě ovoce a zeleniny 

v Tlumačově v roce 2016“  

20.000 Kč  na úhradu dovybavení školící místnosti “Mladý zahrádkář“ instalací pracovního stolu 

vybaveného dřezem, přívodem teplé i studené vody a pracovně-manipulační plochou pro 

výsadbu rostlin 

 Rada obce Tlumačov schvaluje přeloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 6/2016 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 22.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a Českým svazem zahrádkářů, ZO 

Tlumačov. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení R7/15/04/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje paní Haně Janoštíkové z Tlumačova neinvestiční finanční transfer ve 

výši 7.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to na úhradu dopravy na 

vystoupení, pořízení drobného materiálu – notové knihy, sešity, náplně do kopírky za účelem tisku 

notových a textových záznamů písní, pořízení mikrofonu, stojanu na noty, na propagaci. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 7/2016 – 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 7.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a paní Hanou Janoštíkovou. 

 Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení R8/15/04/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje spolku MOPED TEAM TLUMAČOV, z. s. neinvestiční finanční 

transfer ve výši 20.000 Kč  na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to na úhradu 

nákladů na pronájem 3 ks mobilního WC, zdravotní službu, pojištění závodu, dopravního značení, 

časomíry, výroby plakátů a letáků, reklamní a propagační materiál, ceny, pronájem hudební aparatury, 

startovné členů na závodech. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 8/2016 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 20.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a MOPED TEAM Tlumačov z. s. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení R9/15/04/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje paní Ladislavě Šoltysové z Tlumačova neinvestiční finanční transfer ve 

výši 5.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to na pořízení jednotných 

triček s logem obce Tlumačov k využití při různých kulturních i sportovních akcích za účelem 

propagace obce. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 9/2016 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 5.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a paní Ladislavou Šoltysovou. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení R10/15/04/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Českému svazu včelařů, ZO Zlín – Malenovice neinvestiční finanční 

transfer ve výši 3.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to na úhradu 

nákladů na pořízení prostředků pro provádění ošetření aerosolem „ Aceton Pure“   

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 10/2016 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 3.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a Českým svazem včelařů, ZO Zlín – 

Malenovice. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení R11/15/04/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje paní Věře Řezaninové z Tlumačova neinvestiční finanční transfer ve 

výši 5.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to na překážkové vybavení, 

poháry a medaile soutěžícím pro konání závodů AGILITY v naší obci.  



   

 

 

 

 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 11/2016 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 5.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a paní Věrou Řezaninovou. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení R12/15/04/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Moped Teamu Tlumačov z. s.  bezúplatné zapůjčení hmotného majetku 

Obce Tlumačov (lavičky, stoly, velký stan, odpadkové koše, stoly a židle, barel na užitkovou vodu) a jeho 

bezplatnou dopravu na společenskou závod „Moped rallye Tlumačov“, dne 21. 5. 2016.  

 

 Usnesení R13/15/04/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje paní Věře Řezaninové bezplatné zapůjčení hmotného majetku Obce 

Tlumačov (velký a malý stan a 4 ks odpadkových košů) včetně dopravy, dále bezplatný pronájem ploch 

p. č. 1607/1 a 1605/1 na závody agility (soutěž psů) „O pohár Tlumačova“ dne 11. 6. 2016.  

 

 Usnesení R14/15/04/16 
 Rada obce Tlumačov byla seznámena se žádostí ředitelky MŠ Klubíčko Tlumačov, s.r.o. paní Bc. Ludmily 

Stodůlkové ze dne 29. 3. 2016 a schvaluje provedení instalace rozvodů pro IP kamerový systém v objektu 

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

 

 Usnesení R15/15/04/16 

 Rada obce Tlumačov schvaluje vnitřní směrnici „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ 

v předloženém znění. 

 

 Usnesení R16/15/04/16 

 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 2453/3 – ostatní 

plocha o výměře 70 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě manželům Rostislavovi a Jitce Dočkalovým, bytem 

Metlov 139, 763 62 Tlumačov. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 

7. 1. 2013. 

 

 Usnesení R17/15/04/16 

 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 2 000 Kč pro Domov pro seniory Luhačovice, p. o. 

Dotace je účelově určena k poskytování sociální služby, péči o osobu, aktivizační a smyslovou práci a 

fyzioterapii.  

 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 Domov pro seniory 

Luhačovice p. o. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení R18/15/04/16 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předložený Pořadník č. 18/2016 na obsazení obecních bytů dle Zásad 

hospodaření s bytovým fondem v majetku obce Tlumačov schválených dne 21. 9. 2011.   

 

 Usnesení R19/15/04/16 

 Rada obce Tlumačov schvaluje příspěvkové organizaci MŠ Tlumačov (IČ: 70988692) přijetí finančního 

daru v hodnotě 1 000 Kč, který bude sloužit jako příspěvek na autobusovou dopravu na celodenní školní 

výlet dětí z mateřské školy, který se uskuteční v měsíci červnu 2016.  

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 

 


