
   

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 24. 8. 2016 
 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 24. 8. 2016 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/19/08/16 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 24. 8. 2016.  

 

Usnesení R2/19/08/16  

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

usnesení minulého zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/19/08/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.500 Kč na dopravu na 

akci „Dožínky Zlínského kraje“, které se uskuteční 20. 8. 2016 v Kroměříži.  

 

Usnesení R4/19/08/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje bezplatný pronájem vymezených prostor KIS panu Pavlu Brandovi, 

bytem Lhotka 2,  k rozběhnutí projektu bezplatného finančního poradenství pro občany obce Tlumačov 

„Finanční myšlení jinak“, na zkušební dobu 6 měsíců – od 1. 9. 2016 do 28. 2. 2017 v termínech  

konkrétně uvedených v příloze č. 2. (dle dohody s vedoucí KIS), a to 1x týdně 3 hod. konzultace 

s občany a 1x měsíčně veřejné setkání s občany v rozsahu 2 hod. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o bezplatném pronájmu prostor KIS 

s panem P. Brandem za účelem rozběhnutí projektu bezplatného finančního poradenství „Finanční 

myšlení jinak“ pro občany obce na dobu 6 měsíců od 1. 9. 2016 do 28. 2. 2017 

 

Usnesení R5/19/08/16 
 Rada obce Tlumačov na návrh redakční rady TN schvaluje bezplatnou distribuci obecního periodika 

Tlumačovské novinky do schránek občanů obce od 1. 1. 2017  

 

Usnesení R6/19/08/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje od 1. 9. 2016 jako člena škodní komice obce pana Jana Holuba. 

 

Usnesení R7/19/08/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 5.000 Kč pro „HVĚZDU z.ú.“ Malenovice. Dotace je 

účelově určena k úhradě provozních nákladů –  nájemného a mzdových nákladů. 

 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 „HVĚZDA z.ú.“ 

Malenovice. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení R8/19/08/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje spolku Moped Team Tlumačov z.s. bezplatné zapůjčení a dopravu 

hmotného majetku Obce Tlumačov (velkokapacitní stan, venkovní lavičky a stoly, 5 ks odpadkových košů). 

Dále bezplatný pronájem ploch 1607/1 a 1605/1 na akci „Ukončení sezóny mopedů a závod dětí“ dne 

8. 10. 2016.  

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 


