
   

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 29. 11. 2017 

 
* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 29. 11. 2017 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/34/11/17 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 29. 11. 2017. 

 

Usnesení R2/34/11/17 

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

usnesení minulého řádného a mimořádného zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/34/11/17 

 Rada obce Tlumačov schvaluje rozpočet Mateřské školy Tlumačov, příspěvkové organizace v předloženém 

rozsahu. 

 

Usnesení R4/34/11/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje rozpočet Základní školy Tlumačov, příspěvkové organizace v předloženém 

rozsahu. 

 

Usnesení R5/34/11/17  
 Rada obce Tlumačov projednala návrh rozpočtu obce na rok 2018 po jednotlivých paragrafech a položkách 

s tím, že bude navržena úprava v §3330, a doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočet obce na rok 

2018 v závazných ukazatelích na svém nejbližším zasedání. 

 

Usnesení R6/34/11/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 Mateřské školy 

Tlumačov, příspěvkové organizace v předloženém znění.  

 

Usnesení R7/34/11/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 Základní školy 

Tlumačov, příspěvkové organizace v předloženém znění.  

 

 Usnesení R8/34/11/17 
 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 v navrhované výši. 

 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 v navrhované výši. 

 

 Usnesení R9/34/11/17 
 Rada obce Tlumačov souhlasí se zapojením Základní školy Tlumačov, příspěvkové organizace do projektu 

Zlínského kraje financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera 

s finančním příspěvkem, příloha č. 2 smlouvy o partnerství u výzvy 30_17_007 Operačního programu 

potravinové a materiální pomoci. Název projektu: Obědy do škol ve Zlínském kraji. 

 

 Usnesení R10/34/11/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje čerpání finančních prostředků ve výši 39.949 Kč z rezervního fondu 

Mateřské školy Tlumačov, příspěvkové organizace, za účelem nákupu myčky do výdejny jídel. 



   

 

 

 

 

 

 Usnesení R11/34/11/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Dohodu o ukončení nájmu s Dopravní společností Zlín-Otrokovice, s. r. o., 

se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 92 Zlín, IČ 60730153 a pověřuje starostu obce Tlumačov k podpisu 

této smlouvy. 

 

 Usnesení R12/34/11/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 4. 11. 2013 dohodou ke dni 

31. 12. 2017 * nezveřejňovaný text * na zubní ordinaci v objektu zdravotního střediska ul. Dolní 

95 Tlumačov.  

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy. 

 

 Usnesení R13/34/11/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr pronajmout zubní ordinaci a část společných prostor o celkové 

výměře 59,93 m2 v objektu zdravotního střediska ul. Dolní 95 v Tlumačově za následujících podmínek: 

 účel nájmu  –  provozování nestátního zdravotnického zařízení – praktické zubní lékařství   

 doba nájmu – od 1. 1. 2018 na dobu neurčitou 

 cena nájmu  –  za 1m2 / rok 500 Kč. 

 

  Usnesení R14/34/11/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemních smluv těmto nájemníkům za předpokladu uhrazení 

veškerých závazků vůči obci a předložení dokladů o zaplacení na dobu určitou do 31. 12. 2018: 

  * nezveřejňovaný text * 
 

 Usnesení R15/34/11/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy * nezveřejňovaný text * na dobu neurčitou. 

 

 Usnesení R16/34/11/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na buňku č. 8, 9 v Domě služeb 

* nezveřejňovaný text *  za účelem provozování kadeřnictví do 31. 12. 2018. 

 

 Usnesení R17/34/11/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na buňku č. 7 v Domě služeb 

* nezveřejňovaný text *, za účelem provozování kadeřnictví do 31. 12. 2018. 

 

 Usnesení R18/34/11/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na buňku č. 6 v Domě služeb 

* nezveřejňovaný text *, za účelem provozování pedikúry a manikúry do 31. 12. 2018. 

 

 Usnesení R19/34/11/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje slevu na nájemném ve výši 1/3  ročního nájemného * nezveřejňovaný text * 

 

 Usnesení R20/34/11/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na buňku č. 1, 2, 3 v Domě služeb 

* nezveřejňovaný text *, za účelem prodeje oděvů a obuvi do 31. 12. 2018. 

 

 Usnesení R21/34/11/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory (sesterny a ordinace 

lékaře) na Domě s pečovatelskou službou, náměstí Komenského č. p. 848 v Tlumačově * nezveřejňovaný 

text *  k provozování masáží a kosmetického ošetření do 31. 12. 2018. 

 

 Usnesení R22/34/11/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku KN p. č. 2446/2 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 21 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 R23/34/11/17 

 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění majetku u UNIQA pojišťovny, 

a.s., Evropská 136,160 12 Praha 6, na období od 01. 01. 2018 do 01. 01. 2021, výše ročního pojistného 

60.334 Kč. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce Tlumačov podpisem pojistné smlouvy o pojištění majetku 

pro období 3 let s ročním pojistným 60.334 Kč. 

       

 Usnesení R24/34/11/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje finanční dar ve výši 5.000 Kč pro Babybox pro odložené děti – 

STATIM, z.s., Pod Oborou 88, 104 00  Praha 10 – Háje.  

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Darovací smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 5.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a obdarovaným Babybox pro 

odložené děti – STATIM, z.s. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení R25/34/11/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje přijetí * nezveřejňovaný text * do trvalého pracovního poměru na dobu 

neurčitou na oddělení životního prostředí, údržby a služeb obce Tlumačov s nástupem od 1. 1. 2018. 

 

 Usnesení R26/34/11/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Smlouvu o dílo č. 47/2017–D se společností PROFIRE s r. o. se sídlem tř. 

Tomáše Bati 1720, 765 02 Otrokovice, IČ: 253 07 177 a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 

 

 Usnesení R27/34/11/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku KN p.č.2462/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 7 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 R28/34/11/17 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí spolupráci na vodním díle 

PPO Tlumačov ze dne 10. 4. 2008 se státním podnikem Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 601 75 

Brno. 

 Rada obce Tlumačov doporučuje Zastupitelstvu obce Tlumačov schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě 

o budoucí spolupráci na vodním díle PPO Tlumačov ze dne 10. 4. 2008 se státním podnikem Povodí 

Moravy s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno. 

 

 Usnesení R29/34/11/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření Smlouvy o souhlasu s provedení stavby „Morava, Tlumačov – 

ochranná hráz“ se státním podnikem Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o souhlasu s provedení stavby. 

 


