
   

 

 

 
 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 27. 4. 2022 
 

* VEŘEJNÁ VERZE * 
 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 27. 4. 2022 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/42/04/22 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 27. 4. 2022. 

 

Usnesení R2/42/04/22 

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

usnesení z minulého zasedání rady obce – bez připomínek a schválila zapisovatelku pí Danu Kouřilovou. 

 

Usnesení R3/42/04/22 

 Rada obce schvaluje předložený Pořadník č. 29/2022 na obsazení obecních bytů dle Zásad hospodaření 

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

 

Usnesení R4/42/04/22 

 Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy v bytě č. 23 pro *nezveřejňovaný text*  od 01. 05. 2022 na 

dobu určitou do 31. 12. 2022, s možností prodloužení a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy na byt 

č. 23 v DPS. 

 

Usnesení R5/42/04/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje od 1. 5. 2022 na dobu určitou do 31. 12. 2022 pronájem buňky č. 7 

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

k provozování služeb kadeřnictví. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu nájemní smlouvy 

 

Usnesení R6/42/04/22 

 Rada obce schvaluje Smlouvu o spolupráci se společností Dimatex CS spol. s r.o., Stará 24, 460 01 Stráž 

nad Nisou, IČ: 43224245, na odběr textilu a párované obuvi v obci Tlumačov. 

 

Usnesení R7/42/04/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Provozní řád dětského interiérového hřiště obce Tlumačov. 

 

  Usnesení R8/42/04/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Tlumačov (IČ:70988684) převedení 

finančních prostředků rezervního fondu ve výši 35.000 Kč do fondu investic na dofinancování výměny 

posledních dvou dělících příček ve spojovací části školy. 

 

  Usnesení R9/42/04/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Dodatky č. 1 ke smlouvám o vybudování, provozování, údržbě, 

opravách a servisu sítě elektronických komunikací č.N51220001 a č.N51220002 uzavřenými dne 

31. 3. 2022 se společností TC servis, s. r. o., tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Dodatků č. 1 ke smlouvám o vybudování, 

provozování, údržbě, opravách a servisu sítě elektronických komunikací č.N51220001 a č.N51220002 

ze dne 31. 3. 2022. 

 
 Usnesení R10/42/04/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 2443/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 12 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě *nezveřejňovaný text* za podmínek 

stanovených v záměru viz usnesení č. R17/41/03/22 ze dne 23. 3. 2022. 

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



   

 

 

 
 Usnesení R11/42/04/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 2443/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 24 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě *nezveřejňovaný text* za podmínek 

stanovených v záměru viz usnesení č. R16/41/03/22 ze dne 23. 3. 2022. 

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

 
 Usnesení R12/42/04/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 2543 - ostatní plocha k. ú. Tlumačov na 

Moravě o výměře 300 m2 za níže uvedených podmínek: 

 cena pronájmu:  3 Kč/m2/rok   

 doba pronájmu:  doba určitá 1 rok s možností prodloužení nájemního vztahu  

 povinnost nájemce: provádění celoroční údržby předmětu nájmu 

 
 Usnesení R13/42/04/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č.2486/1 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k.ú. Tlumačov na Moravě o výměře 16,5 m2 za níže uvedených podmínek: 

 účel pronájmu:  parkování osobního vozidla  

 cena pronájmu:  1.200 Kč/rok + zákonem stanovená sazba DPH 

 doba pronájmu:  doba neurčitá s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

 povinnost nájemce: provádění celoroční údržby předmětu nájmu 

 

 Usnesení R14/42/04/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p. č. 2453/1 - 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 R15/42/04/22 
 Rada obce Tlumačov schvaluje „Ceník prací a služeb“ v předloženém znění s účinností od 1. 5. 2022. 

 

 Usnesení R16/42/04/22 
 Rada obce Tlumačov schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou s *nezveřejňovaný text* Tlumačov na 

byt č. 18 v domě s pečovatelskou službou, ke dni 30. 4. 2022 a pověřuje starostu podpisem této dohody. 

 
 Usnesení R17/42/04/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení 

v mimořádném termínu – zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině z 50 na 73 

s účinností od 1. 9. 2022 u právnické osoby Základní škola Tlumačov příspěvková organizace, okres 

Zlín.  

 Rada obce Tlumačov žádá z důvodů uvedených v žádosti dle § 146 odst. 2 školského zákona 

o prominutí zmeškání termínu pro předložení žádosti. 

 
 Usnesení R18/42/04/22 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí bez připomínek průjezd konvoje motocyklů obcí Tlumačov v rámci 

konání akce MOTOBESIP 2022 – SHUTDOWN 2022 v sobotu 08. 10. 2022, případně v náhradních 

termínech: 15. 10. 2022, 22. 10. 2022, v době od 12:00 hod. do 14:00 hod. 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň  

místostarosta obce 

 
 


