
   

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 26. 10. 2016 
 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 26. 10. 2016 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/21/10/16 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 26. 10. 2016.  

 

Usnesení R2/21/10/16  

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

usnesení minulého zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/21/10/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory (sesterny a ordinace 

lékaře) na Domě s pečovatelskou službou č. p. 848, náměstí Komenského v Tlumačově paní Janě Juříkové, 

bytem Jana Žižky 1879, 765 02 Otrokovice k provozování masáží a kosmetického ošetření do 31. 12. 2017. 

 

Usnesení R4/21/10/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Zásady hospodaření s bytovým fondem v majetku obce Tlumačov 

s účinností od 1. 11. 2016. 

 Rada obce Tlumačov ukládá obecnímu úřadu postupovat dle schválených Zásad hospodaření s bytovým 

fondem v majetku obce Tlumačov. 

 

Usnesení R5/21/10/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předložený Pořadník č. 19/2016 na obsazení obecních bytů dle Zásad 

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

 

Usnesení R6/21/10/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Plán inventur pro rok 2016. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Příkaz k provedení inventarizace majetku příspěvkové organizace ZŠ a 

MŠ Tlumačov k datu 31. 12. 2016. 

 

Usnesení R7/21/10/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Moped Teamu Tlumačov z.s. bezplatné zapůjčení hmotného majetku Obce 

Tlumačov (dataprojektor s plátnem a výčepní zařízení) na akci „Slavnostní vyhlášení seriálu závodu 

MOPED CUP“ dne 26. 11. 2016.  

 

 Usnesení R8/21/10/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje bezplatný pronájem Klubu obce Zábraní v termínu 16. 12. 2016 pro ZO 

ČZS Tlumačov na „Předvánoční posezení zahrádkářů“. 

 

 Usnesení R9/21/10/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje parkování automobilů na travnaté ploše u tělocvičny a podél cesty kolem 

KIS Tlumačov v sobotu 5. 11. 2016 pro účastníky IV. ročníku soutěže v aerobiku jednotlivců. 

 

 Usnesení R10/21/10/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Metodický pokyn pro řešení mimořádných událostí ve správním obvodu 

obce Tlumačov. 

 

 



   

 

 

 

 

 

 Usnesení R11/21/10/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje servisní smlouvu programového vybavení CODEXIS® ONLINE se 

společností ATLAS consulting spol. s r.o. se sídlem Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava, Moravská 

Ostrava. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu servisní smlouvy programového vybavení 

CODEXIS® ONLINE. 

 

 Usnesení R12/21/10/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje dodatek č. 6 ke Smlouvě o hypotečním úvěru ze dne 7. 11. 2001 mezi 

Komerční bankou a.s. a Obcí Tlumačov s úrokovou sazbou 1,49 % p.a. a dobou platnosti od 

25. 11. 2016 do 24. 11. 2021. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č. 6 ke Smlouvě o hypotečním úvěru. 

 

Usnesení R13/21/10/16 
 Rada obce Tlumačov doporučuje zavedení platebního terminálu, který umožňuje bezhotovostní styk na 

pokladně obecního úřadu od 1. 1. 2017. 

 

 Usnesení R14/21/10/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje podání písemného vyjádření příslušné pobočce Státního pozemkového 

úřadu o přistoupení obce Tlumačov, jako účastníka řízení, k zahájenému řízení o komplexních 

pozemkových úpravách v k.ú. Kvasice. 

 

 Usnesení R15/21/10/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku KN p. č. 2453/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 13 m2 za níže uvedených podmínek: 

 účel výpůjčky:  realizace rozšíření sjezdu k nemovitosti  

 doba výpůjčky:  na dobu neurčitou 

 povinnost vypůjčitele: udržování předmětu výpůjčky ve funkčním a estetickém stavu a provádění jeho  

celoroční údržby  

 

 Usnesení R16/21/10/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Volební řád školské rady Základní školy Tlumačov, okres Zlín, příspěvková 

organizace. 

 

 Usnesení R17/21/10/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje v souladu s vnitřním platovým předpisem platným pro ředitele 

školských zařízení, jejichž zřizovatelem je obec Tlumačov, řediteli ZŠ Tlumačov Mgr. Robertu 

Podlasovi mimořádnou finanční odměnu ve výši 50 % celkového měsíčního platu. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje v souladu s vnitřním platovým předpisem platným pro ředitele 

školských zařízení, jejichž zřizovatelem je obec Tlumačov, ředitelce MŠ Tlumačov Haně Janoštíkové 

mimořádnou finanční odměnu ve výši 100 % celkového měsíčního platu. 

 

 Usnesení R18/21/10/16 
 Rada obce Tlumačov revokuje usnesení číslo R4/19/08/16 ze dne 24. 8. 2016. 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 


