
   

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 22. 3. 2017 
 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 22. 3. 2017 přijala tato usnesení: 

 

 

 

  Usnesení R1/26/03/17 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 22. 3. 2017. 

 

Usnesení R2/26/03/17 

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

usnesení minulých (řádného a mimořádného) zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/26/03/17 

 Rada obce Tlumačov schvaluje pro Základní školu Tlumačov, p. o. přípravu a realizaci projektu MŠMT 

dle Výzvy č.02_16_022 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ 

a ZŠ I“. 

 Rada obce Tlumačov doporučuje Zastupitelstvu obce Tlumačov ke schválení žádost ředitele Základní 

školy Tlumačov, p. o. o spolufinancování nově zřízené pozice školního psychologa pro školní rok 

2018/2019 ve výši max. 250.000 Kč. 

 

Usnesení R4/26/03/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje pořadník v DPS pro tyto zájemce:  

 Vlasta Švagerová, nar. 22. 10. 1935, bytem Želechovice nad Dřevnicí 

 Jindra Hořelková, nar. 08. 03. 1944, bytem Zlín 

 Blanka Skopalová, nar. 13. 04. 1941, bytem Kvasice 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy na volné byty v DPS dle výše 

uvedeného pořadníku na dobu do 31. 12. 2017. 

 

Usnesení R5/26/03/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou s panem Miroslavem Šumberou na byt 

č. 28 v Domě s pečovatelskou službou, náměstí Komenského č.p. 848, Tlumačov ke dni 31.3.2017 a 

pověřuje starostu podpisem této dohody. 

 

Usnesení R6/26/03/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 ulice Jana Žižky 630, Tlumačov 

paní Martině Minářové, bytem Jana Žižky 630, Tlumačov do 30. 9. 2017. 

 

Usnesení R7/26/03/17 
Rada obce Tlumačov schvaluje znění vnitřní směrnice „Vnitřní platový předpis“.  

 

 Usnesení R8/26/03/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předání do užívání rehabilitační tříkolku „ECO TEXTIL“ panu Adolfu 

Haitzovi, bytem Mánesova 423, 763 62 Tlumačov, za podmínek uvedených v protokolu o předání 

k užívání. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předání do užívání rehabilitační tříkolku „ECO TEXTIL“ panu Zdeňku 

Ředinovi, bytem Mánesova 428, 763 62 Tlumačov, za podmínek uvedených v protokolu o předání 

k užívání. 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 Usnesení R9/26/03/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje občanskému sdružení Sboru dobrovolných hasičů Tlumačov 

neinvestiční finanční transfer ve výši 17.500 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), propagační činnosti 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.   

- 7.500 Kč na pořízení 4 ks hadice C a 2 ks hadice B. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 3/2017 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 17.500 Kč mezi Obcí Tlumačov a Sborem dobrovolných hasičů 

Tlumačov. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení R10/26/03/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Tělovýchovné jednotě voltiž Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve 

výši 25.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to na úhradu nákladů na 

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

v souvislosti s pořádáním Mistrovství ČR ve voltiži v roce 2017 v hale Zemského hřebčince Tlumačov. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 4/2017 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 25.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a TJ voltiž Tlumačov. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení R11/26/03/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Českému svazu chovatelů poštovních holubů ZO Tlumačov neinvestiční 

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

pořízení elektronického zařízení při konstatování příletu holubů ze závodů. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 5/2017 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 20.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a Českým svazem chovatelů 

poštovních holubů ZO Tlumačov. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení R12/26/03/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Českému zahrádkářskému svazu ZO Tlumačov neinvestiční finanční 

transfer ve výši 13.500 Kč  na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to na úhradu 

nákladů spojených s dopravou a věcné ceny mladým zahrádkářům ve spojitosti s místní a okresní 

výstavou, technické zabezpečení (zahradnické nůžky, přípojný vozík za zahradní sekačku) pro činnosti 

skupiny dětí “Mladý zahrádkář“. Dále na pořízení věcných odměn pro soutěžící děti z MŠ a ZŠ při 

výstavě ovoce a zeleniny. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje přeloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 6/2017 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 13.500 Kč mezi Obcí Tlumačov a Českým svazem zahrádkářů ZO 

Tlumačov. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení R13/26/03/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje paní Haně Janoštíkové z Tlumačova neinvestiční finanční transfer ve 

výši 7.000 Kč na základě její 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. 7/2017 – 

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



   

 

 

 

 

 Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení R14/26/03/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Spolku -  MOPED TEAM TLUMAČOV, z.s neinvestiční finanční 

transfer ve výši 16.000 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 pro soutěžící, pronájem 

hudební aparatury, skákacího hradu a jiného doplňkového programu, startovné členů na závodech 

„Moped rallye Tlumačov 2017“ a „Ukončení sezóny a závod dětí“ . 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu 

obce Tlumačov ve výši 16.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a MOPED TEAM Tlumačov. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení R15/26/03/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Českému svazu včelařů ZO Zlín Malenovice neinvestiční finanční 

transfer ve výši 4.000 Kč  na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to na pořízení 

zařízení na zpracování vosku + vyvíječ páry. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 9/2017 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 4.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a Českým svazem včelařů ZO Zlín 

Malenovice. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení R16/26/03/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje panu Jiřímu Krčmovi z Tlumačova neinvestiční finanční transfer ve výši 

7.000 Kč na základě jeho Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost: 

- nájemné za velkou tělocvičnu ve výši 4.000 Kč 

- propagační materiály a ceny pro vítěze v jednotlivých kategoriích ve výši 3.000 Kč 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 10/2017 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 7.000,- Kč mezi Obcí Tlumačov a panem Jiřím Krčmou. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení R17/26/03/17 
Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku KN p. č. 2453/3 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 12 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 R18/26/03/17 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na akci malého 

rozsahu „Stavební úpravy objektu č. p. 863, ul. Zábraní, Tlumačov – dodávka nábytku kuchyně a šatny“ 

a schvaluje jako dodavatele výše uvedeného nábytku fyzickou osobu pana Romana Buršíka, 6. května 

720, 763 62 Tlumačov z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky 

v celkové ceně 102.125,78 Kč bez DPH (123.572 Kč s DPH). 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu SOD s uvedenou fyzickou osobou. 

 

 Usnesení R19/26/03/17 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na akci malého 

rozsahu „Výměna vrat v objektu garáží OÚ Tlumačov“ a schvaluje jako dodavatele výše uvedených 

automatických garážových vrat pro objekt garáží OÚ Tlumačov společnost Bartek vrata s.r.o., 

Mariánské náměstí 80, 686 01 Uherské Hradiště z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání 

nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 108.361,60 Kč bez DPH (131.118 Kč s DPH). 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu SOD s uvedenou společností. 

 

 



   

 

 

 

 

 

 Usnesení R20/26/03/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje příkazníka, společnost INp servis s.r.o., Riegrovo náměstí 138, 767 01 

Kroměříž, pro zastupování příkazce, kterým je obec Tlumačov, k administraci zadávacího řízení podle 

zákona 134/2016 Sb., na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu „Stavební úpravy objektu č. p. 65, 

Tlumačov“. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu příkazní smlouvy.  

 

 Usnesení R21/26/03/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola 

Tlumačov sestavenou k 31. 12. 2016. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje zúčtování hospodářského výsledku ve výši 18.870,87 Kč a jeho 

přidělení do rezervního fondu organizace. 

 

 Usnesení R22/26/03/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola 

Tlumačov sestavenou k 31. 12. 2016. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje zúčtování hospodářského výsledku ve výši 189.435,80 Kč a jeho 

přidělení do rezervního fondu organizace. 

 

 Usnesení R23/26/03/17 
 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 generálních zdrojů pro výkon sociálních služeb.  

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2017 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 R24/26/03/17 
 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 (odborné sociální 

poradenství).   

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2017 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 R25/26/03/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 10.000 Kč pro Charitu sv. Anežky Otrokovice. Dotace je 

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

5.000 Kč.  

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2017 o poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 10.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem Charita sv. 

Anežky Otrokovice. 

 Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení R26/26/03/17 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na akci malého 

rozsahu „Revitalizace parku náměstí Komenského, Tlumačov - výběr zhotovitele PD“ a schvaluje jako 

zhotovitele PD společnost Centroprojekt group a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín z důvodu splnění 

podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 298.000 Kč bez DPH 

(360.580 Kč s DPH). 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu SOD s uvedenou společností. 

 

 

 



   

 

 

 

 

 Usnesení R27/26/03/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje pořádání chovatelských akcí Zemského hřebčince Tlumačov s.p.o. 

uvedených v dopise čj. OTL 274/2017 konaných v roce 2017 v jeho areálu s tím, že při akcích budou 

dodrženy podmínky stanovené dotčenými orgány státní správy a obecně závaznými vyhláškami obce 

Tlumačov. 

 

 Usnesení R28/26/03/17 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí zprávu o jednání Škodní komise č.1/2017 a byla seznámena se 

zápisem z tohoto jednání č. 1/2017. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje úhradu škody v případě škodní události rozbití bočního skla automobilu 

Škoda Fabia combi ze dne 2. 9. 2016 v plné výši zaměstnavatelem. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje úhradu škody v případě škodní události poškození vozidla VW Caddy 

ze dne 5. 9. 2016 ve výši 95 % plněním ze strany pojišťovny a 5 % zaměstnavatelem. 

 

 Usnesení R29/26/03/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje smlouvu o poskytování tiskových služeb č. 1707 na pronájem 

multifunkčního digitálního přístroje Canon iRA-C3320i se společností embex s.r.o., se sídlem 40. pluku 

1351, 757 01 Valašské Meziříčí. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytování tiskových služeb č. 1707. 

 

 Usnesení R30/26/03/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje převod finančních prostředků rozpočtu p.o. Základní škola Tlumačov ve 

výši 2.500 Kč z položky 5139 (nákup materiálu) na nově zřízenou položku 5175 (pohoštění). 

 Rada obce Tlumačov schvaluje zakoupení podlahového mycího stroje SHARK v pořizovací ceně 

57.998 Kč z prostředků investičního fondu p.o. Základní škola Tlumačov. 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 


