
   

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 13. 6. 2018 
 

 

* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 13. 6. 2018 přijala tato usnesení: 

 

 

Usnesení R1/40/06/18 

Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 13. 6. 2018. 

 

Usnesení R2/40/06/18 

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

minulých zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/40/06/18 
Rada obce Tlumačov schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách „Hvězdiček“ a „Sluníček“ Mateřské školy 

Tlumačov, okres Zlín, příspěvkové organizaci, pro školní rok 2018/2019 na počet 28 dětí na třídu. 

 

Usnesení R4/40/06/18 
Rada obce Tlumačov bere na vědomí stanovenou úplatu za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Tlumačov, 

okres Zlín, příspěvková organizace na školní rok 2018/2019 ve výši 500 Kč. 

 

Usnesení R5/40/06/18 
Rada obce Tlumačov schvaluje čerpání finančních prostředků ve výši 50.000 Kč z rezervního fondu Mateřské 

školy Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace. 

 

Usnesení R6/40/06/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje propachtování pozemků KN p. č. 503/1,4,5,6,9,12,13,14 o celkové výměře 

8.323 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě *nezveřejňovaný text* za cenu 1.600 Kč/ha/rok a dále za podmínek 

stanovených v záměru viz usnesení č. R6/39/05/18 ze dne 16. 5. 2018. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu pachtovní smlouvy 

 

Usnesení R7/40/06/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku KN p. č. 2455/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 15 m2 v. k. ú. Tlumačov na Moravě *nezveřejňovaný text*  za podmínek 

stanovených v záměru viz usnesení č. R7/39/05/18 ze dne 16. 5. 2018. 

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

 

Usnesení R8/40/06/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku KN p. č. 2456/2 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 25 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 R9/40/06/18 
Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 

mezi obcí Tlumačov a auditorkou *nezveřejňovaný text*  a pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem 

této smlouvy. 

 

Usnesení R10/40/06/18 
Rada obce Tlumačov schvaluje bezplatný pronájem Klubu obce Zábraní v termínu 17.6.2018 pro DDM 

Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov na akci „Aerobiková rozlučka“. 

 

Usnesení R11/40/06/18 
Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o výpůjčce se společností 3D PROGRAM, s.r.o., 

Objízdná 1911, 765 02 Otrokovice, IČ: 01965549, zastoupená Ing. Jiřím Viktorínem, ředitelem společnosti a 

Obcí Tlumačov a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy 

 

Usnesení R12/40/06/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů se společností Edenrred CZ s.r.o., 

IČO 24745391 se sídlem Pernerova 691/42, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu pana Petra Horku k podpisu této smlouvy. 

 

Usnesení R13/40/06/18 
Rada obce schvaluje vjezd na panelovou komunikaci p. č. 388/2 a 388/11 ve dnech 27.7 – 29.7.2018 pro 

všechny účastníky akce „FESTIVAL PRO ČOLKA“, kterou pořádá majitel Kurovického lomu 

*nezveřejňovaný text* 

 

Usnesení R14/40/06/18 
Rada obce Tlumačov schvaluje Knihovní řád m ístní knihovny v Tlumačově v předloženém znění. 

 

Usnesení R15/40/06/18 
Rada obce Tlumačov schvaluje předložený Ceník věcí zapůjčených mimo Klub obce na Zábraní. 

 

Usnesení R16/40/06/18 
Rada obce Tlumačov schvaluje Smlouvu na servis a údržbu výpočetní a kancelářské techniky č. VT20180403 se 

společností TC Servis s.r.o., tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice, IČ: 25533673 a pověřuje starostu obce 

Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

Usnesení R17/40/06/18 
Rada obce Tlumačov schvaluje Smlouvu o vybudování, provozování, údržbě, opravách a servisu sítě 

elektronických komunikací č. N51180015 se společností TC Servis s.r.o., tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 

Otrokovice, IČ: 25533673 a pověřuje starostu obce Petra Horku podpisem této smlouvy. 


