
   

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 16. 5. 2018 
 

 

 

* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 16. 5. 2018 přijala tato usnesení: 

 

 

 

Usnesení R1/39/05/18 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 16. 5. 2018. 

 

Usnesení R2/39/05/18 

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

usnesení minulých zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/39/05/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje od 17. 5. 2018 na dobu určitou do 31. 12. 2018 pronájem buňky č. 8 a 9 

v objektu domu služeb v Tlumačově ul. nám. Komenského č.p. 799 * nezveřejňovaný text * 

k provozování služeb kadeřnictví. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu nájemní smlouvy. 

 

Usnesení R4/39/05/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy * nezveřejňovaný text * na pronájem 

části pozemku KN p. č. 2543 – ostatní plocha o výměře 300 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě do 31. 5. 

2019. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu dodatku k nájemní smlouvě. 

 

Usnesení R5/39/05/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku KN p. č. 2484/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 18 m2 v. k. ú. Tlumačov na Moravě * nezveřejňovaný text *, za podmínek 

stanovených v záměru viz usnesení č. R10/38/04/18 ze dne 11.4.2018. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o výpůjčce. 

 

Usnesení R6/39/05/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr pachtu pozemků p. č. 503/1, 4, 5, 6, 9, 12, 13 a 14 v k. ú. Tlumačov 

na Moravě o celkové výměře 8.323 m2  za následujících podmínek: 

 účel pachtu:  sečení travního porostu v intervalu min. 2x ročně  

 doba pachtu:  na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení 

 cena pachtu:  min. 1.500 Kč/ha/rok 

 povinnost pachtýře: udržování předmětu pachtu ve funkčním a estetickém stavu a provádění jeho 

celoroční údržby  

 

Usnesení R7/39/05/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku KN p. č. 2455/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 15 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 R8/39/05/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje finanční dar ve výši 3.000 Kč pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně 

postižených dětí v ČR, z. s., Klub „Radost“, Barákova 23, 796 01 Prostějov.  

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Darovací smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 3.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a obdarovaným Asociace rodičů a 

přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., klub „Radost“  

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R9/39/05/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje finanční dar ve výši 3 000 Kč pro organizaci Linka bezpečí, z. s., 

Ústavní 95, 181 02  Praha 8. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Darovací smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 3 000 Kč mezi Obcí Tlumačov a obdarovaným Linka bezpečí, z .s.. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení R10/39/05/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Dodatek smlouvy na dodávku kopie programového produktu, k převodu 

práv jeho užití na nabyvatele a na poskytování služeb k tomuto produktu ze dne 4. 5. 2018 se společností 

GORDIC spol. s r. o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČO: 47903783 

 

 Usnesení R11/39/05/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Zemskému hřebčinci Tlumačov, s. p. o. bezúplatné zapůjčení hmotného 

majetku Obce Tlumačov (lavičky, stoly, odpadkové koše a nástěnky) na Chovatelský den, který se koná 

30. 6. 2018. 

 

 Usnesení R12/39/05/18 
 Rada obce Tlumačov souhlasí s užitím pozemních komunikací ve vlastnictví obce Tlumačov dle předložené 

žádosti pro průjezd organizované skupiny cyklistů v rámci akce Cyklojízda Otrokovice – Kurovice, která se 

bude konat 16. 6. 2018 do 10:00 do 16:00 hodin. 

 

 Usnesení R13/39/05/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje místní organizaci KDU-ČSL Tlumačov bezplatné zapůjčení travnaté plochy 

na náměstí Komenského (vedle KIS), WC v budově KIS a bezplatné zapůjčení a dopravu hmotného 

majetku Obce Tlumačov (5 stolů a 10 laviček) na akci „Škola končí, prázdniny začínají“, dne 22. 6. 2018.  

 

Usnesení R14/39/05/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje bezplatné zapůjčení jednoho páru bot a jedné vesty tlumačovského 

hanáckého kroje pro MKC Hulín na akci „150 let od položení základního kamene Národního divadla“, 

konané 12. 5. 2018 v Praze. 

 

Usnesení R15/39/05/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje vyřazení nefunkčního a nepotřebného majetku z evidence obce 

Tlumačov a záměr jeho odprodeje. 

 Rada obce Tlumačov ukládá obecnímu úřadu realizovat prodej nejvyšší nabídce, kdy cena obvyklá bude 

stanovena průzkumem trhu. 


