
   

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 14. 3. 2018 

 
* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 14. 3. 2018 přijala tato usnesení: 

 

 

 

  Usnesení R1/37/03/18 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 14. 3. 2018. 

 

Usnesení R2/37/03/18 

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

usnesení minulých zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/37/03/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 2.000 Kč pro Centrum pro zdravotně postižené Zlínského 

kraje, o. p. s. Dotace je účelově určena na materiální a osobní náklady.  

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2018/EO/006 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 R4/37/03/18 
 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. 2018/EO/007 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 R5/37/03/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje občanskému sdružení Sboru dobrovolných hasičů Tlumačov 

neinvestiční finanční transfer ve výši 5.500 Kč na základě jejich žádosti o poskytnutí příspěvku na 

činnost, a to 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 ve výši 5.000 Kč a na pořízení pitného režimu a cukrovinek pro děti při návštěvě 

ZŠ a MŠ v rámci hasičské prevence  ve výši 500 Kč. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2018/PAM/003 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 5.500 Kč mezi Obcí Tlumačov a Sborem 

dobrovolných hasičů Tlumačov. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R6/37/03/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Tělovýchovné jednotě Voltiž Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve 

výši 20.000 Kč na základě jejich žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to úhradu nákladů na 

rozhodčí (odměny, cestovné), výdaje na IT pracovníka pro zpracování výsledků, zdravotnický dozor, 

veterinární služby, zakoupení cen (kokardy, věcné ceny), spotřební materiál, stravné (rozhodčí, 

zapisovatelé, IT pracovník, účastníci, personál) na zakoupení závodních dresů pro členy TJ Voltiž 



   

 

 

 

 

Tlumačov v souvislosti s pořádáním závodů Českého voltižního poháru v roce 2018 v hale Zemského 

hřebčince Tlumačov ve výši 20.000 Kč. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2018/PAM/004 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 20.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a TJ Voltiž 

Tlumačov. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R7/37/03/18 
 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 na nákup 

přípravků a zařízení proti škůdcům včel 3.000 Kč. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2018/PAM/005 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 R8/37/03/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Českému zahrádkářskému svazu ZO Tlumačov neinvestiční finanční 

transfer ve výši 7.000 Kč na základě jejich žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost - pořízení 

ČMELÁKŮ (výborní opylovači), věcných odměn pro soutěžící děti z MŠ a ZŠ při výstavě ovoce a 

zeleniny (malířské potřeby, sladkosti), náklady spojené s účastí v soutěži Mladý zahrádkář- okresní kolo 

v Holešově (cestovné, odměny, občerstvení) 7.000 Kč. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2018/PAM/006 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 7.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a ZO Českého 

zahrádkářského svazu Tlumačov. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R9/37/03/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje * nezveřejňovaný text * neinvestiční finanční transfer ve výši 7.000 Kč 

na základě jejich žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to 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 ve výši 7.000 Kč. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2018/PAM/007 – z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 7.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

* nezveřejňovaný text *  
 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení R10/37/03/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Místnímu spolku chovatelů poštovních holubů Tlumačov neinvestiční 

finanční transfer ve výši 5.000 Kč na základě jejich žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to 

doplnění elektronického zařízení pro konstatování příletu holubů ze závodů pořízeného v roce 2017 ve 

výši 5.000 Kč. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2018/PAM/008 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 5.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a Místním spolkem 

chovatelů poštovních holubů Tlumačov. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení R11/37/03/18 
 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 úhradu 

nákladů na pronájem 3 ks mobilního WC, zdravotní službu, pojištění závodu, časomíry, poháry pro 

vítěze, servis k závodům a propagace, výroby plakátů a letáků, ceny pro soutěžící, občerstvení, 

pronájem hudební aparatury, skákacího hradu a jiného doplňkového programu, na závodech „4. Ročník 

Moped rallye Tlumačov 2018“ a „Ukončení sezóny a závod dětí“ ve výši 16.000 Kč. 



   

 

 

 

 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2018/PAM/009 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 R12/37/03/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje * nezveřejňovaný text *  neinvestiční finanční transfer ve výši 11.000 

Kč na základě jejich žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to pořízení věcných cen, pohárů, 

medailí, diplomů na Turnaj konaný v jarních měsících 2018 ve výši 5.000 Kč a na pořízení dělících 

bannerů (stojánky + výplně) a ochranných sítí bránících dopadům míčků k sousedním stolům ve výši 

6.000 Kč. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2018/PAM/010 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 11.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

* nezveřejňovaný text *  
 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení R13/37/03/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje spolku -  Myslivecké sdružení Hék Tlumačov z.s neinvestiční finanční 

transfer ve výši 20.000 Kč na základě jejich žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to na nákup 

dřeva na opravu mysliveckých zařízení a nákup krmiva pro zvěř (obilí, sůl, medikované krmivo) 

20.000 Kč. 

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

č. 2018/PAM/011 obce Tlumačov ve výši 20.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a Mysliveckým sdružením 

Hék Tlumačov, z.s.. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R14/37/03/18 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí návrh Územního plánu Hulín. 

 

Usnesení R15/37/03/18 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí bez připomínek průjezd konvoje motocyklů v rámci konání akce 

MOTOBESIP – SHUTDOWN dne 6. 10. 2018 s náhradními termíny 13. 10. 2018 a 20. 10. 2018. 

 

Usnesení R16/37/03/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 2018/KIS/001 uzavřenou mezi Obcí Tlumačov a 

Základní uměleckou školou Otrokovice se sídlem Školní 806, 765 02 Otrokovice, IČ: 00839311 a pověřuje 

starostu obce podpisem uvedené smlouvy. 

 

Usnesení R17/37/03/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje smlouvu o výpůjčce na zapůjčení kompostérů pořízených v rámci 

projektu „Kompostéry pro občany obce Tlumačov“. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o výpůjčce s jednotlivými zájemci dle 

dotazníkového šetření z roku 2016, případně i s dalšími zájemci s trvalým pobytem v obci Tlumačov. 

 

Usnesení R18/37/03/18 
 Rada obce Tlumačov souhlasí s konáním jednodenního závodu malých motocyklů „Moped rallye 

Tlumačov 2018“ pořádaným spolkem Moped team Tlumačov z. s. dne 19. 5. 2018 na místních a účelových 

komunikacích obce Tlumačov dle předložené žádosti a za podmínky informování občanů ulice Machovská 

a Družstevní o pořádání závodu informačním dopisem v přiloženém znění. 


