
   

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 15. 8. 2018 
 

 

* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 15. 8. 2018 přijala tato usnesení: 

 

 

 

Usnesení R1/42/08/18 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 15. 8. 2018. 

 

Usnesení R2/42/08/18 

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

usnesení z minulého zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/42/08/18 

 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy *nezveřejňovaný text* na 

pronájem části pozemku KN p. č. 2544 – ostatní plocha o výměře 400 m2 v k. ú. Tlumačov na 

Moravě, do 31. 8. 2019. 

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

Usnesení R4/42/08/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dodávce softwarových produktů a poskytování 

servisních služeb č.00284572/000/2014 se společností INISOFT s.r.o., Rumjancevova 696/3, 460 01 

Liberec, IČO: 25417657 a pověřuje starostu obce podpisem uvedeného dodatku. 

 

Usnesení R5/42/08/18 
 Rada obce Tlumačov souhlasí s předloženou nabídkou na dodávky zemního plynu na rok 2019 a 2020. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce Petra Horku podpisem akceptačního protokolu ze dne 

14. 8. 2018 a následně podpisem smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu se 

společností innogy Energie s.r.o. na rok 2019 a 2020.  

 

Usnesení R6/42/08/18 
 Rada obce Tlumačov byla seznámena se žádostí ředitelky MŠ Klubíčko Tlumačov, s.r.o. *nezveřejňovaný 

text* ze dne 23. 7. 2018 a v souladu s čl. IV. Nájemní smlouvy ze dne 31. 5. 2004 schvaluje provedení 

vnitřních úprav - výměnu podlahové krytiny v I.NP objektu mateřské školy ul. U Trojice 336. 

 

Usnesení R7/42/08/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku KN p. č. 2456/2 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 25 m2 v. k. ú. Tlumačov na Moravě *nezveřejňovaný text* za podmínek 

stanovených v záměru viz usnesení č. R8/40/06/18 ze dne 13. 6. 2018. 

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

 

Usnesení R8/42/08/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku KN p. č. 3010 – lesní pozemek o výměře cca 

300 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě zapsanému spolku Myslivecké sdružení Hék Tlumačov z. s., se 

sídlem Dolní 109, 763 62 Tlumačov, za podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. R9/41/07/18 

ze dne 18. 7. 2018. 

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

 

 



   

 

 

 

 

 

 

Usnesení R9/42/08/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku KN p. č. 2539/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 16,5 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě *nezveřejňovaný text* za podmínek 

stanovených v záměru viz usnesení č. R4/41/07/18 ze dne 18. 7. 2018. 

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

 

 Usnesení R10/42/08/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje bezplatný pronájem Klubu obce Zábraní v termínu 7. – 9. 12. 2018 pro 

Myslivecký spolek HÉK Tlumačov na „Hlavní hon“. 

 

 Usnesení R11/42/08/18 
 Rada obce Tlumačov souhlasí s užitím pozemních komunikací ve vlastnictví obce Tlumačov dle předložené 

žádosti pro průjezd organizované skupiny cyklistů na trase Otrokovice – Záhlinice, která se bude konat 

14. 9. 2018 do 16:00 do 18:00 hodin. 


