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U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 19. 9. 2018 
 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 19. 9. 2018 přijala tato usnesení: 

 

 

 

Usnesení R1/43/09/18 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 19. 9. 2018. 

 

Usnesení R2/43/09/18 

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

usnesení z minulých zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/43/09/18 

 Rada obce Tlumačov schvaluje aktualizaci Spisového a skartačního plánu OÚ, který je přílohou číslo 1 ke 

Spisovému a skartačnímu řádu OÚ, v předloženém znění. 

 

Usnesení R4/43/09/18 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předložený Pořadník č. 23/2018 na obsazení obecních bytů dle Zásad 

hospodaření s bytovým fondem v majetku obce Tlumačov schválených dne 26. 10. 2016.   

 

Usnesení R5/43/09/18 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností DERATEX, 

spol. s r.o., Staromlýnská 47, Zlín-Příluky 760 01.  

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 

 

Usnesení R6/43/09/18 

 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 ve výši 30 % celkového měsíčního platu. 

 

Usnesení R7/43/09/18 

 Rada obce Tlumačov schvaluje v souladu s Vnitřním platovým předpisem platným pro ředitele školských 

zařízení, jejichž zřizovatelem je obec Tlumačov, ředitelce MŠ Tlumačov paní Haně Janoštíkové 

mimořádnou finanční odměnu ve výši 30 % celkového měsíčního platu. 

 

Usnesení R8/43/09/18 

 Rada obce Tlumačov schvaluje cenu kurzu jógy pro všechny, zumby a kondičního cvičení pro dospělé 

(18+), a to v období od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018 za 600 Kč/osoba a v období od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019 

za 800 Kč/osoba.  

 

Usnesení R9/43/09/18 

 Rada obce Tlumačov schvaluje od 1. 10. 2018 cenu vstupného do dětské herny v budově čp. 65 ve výši 

20 Kč/osoba/den.  

 

Usnesení R10/43/09/18 

 Rada obce Tlumačov schvaluje nájmem učebny v budově čp. 65 ve výši 100 Kč/hod. + DPH.  
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Usnesení R11/43/09/18 

 Rada obce Tlumačov v souladu s § 102, odst. 2, písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb. zrušuje s účinností od 

1. 10. 2018: 

• komisi zemědělskou a životního prostředí 

• komisi stavební, dopravní a rozvoje obce 

• komisi sociální a bytovou 

• komisi školskou, mládeže a sportu. 

 

        

  

 

 

 

 

Petr Horka 

                                 starosta obce                                                                                                                                                                                                        

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 


