
   

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 17. 8. 2022 

 
* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 17. 8. 2022 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/46/08/22 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 17. 8. 2022. 

 

Usnesení R2/46/08/22 

 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 R3/46/08/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje finanční dar ve výši 10.000 Kč pro PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a 

hospicové péče, z.ú. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Darovací smlouvu č. 10/2022 o poskytnutí finančního 

příspěvku z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 10.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem PAHOP, 

Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú., Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště. 

 Rada obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R4/46/08/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje finanční dar ve výši 3.000 Kč pro organizaci Za sklem o.s. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Darovací smlouvu č. 9/2022 o poskytnutí finančního 

příspěvku z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 3.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem Za sklem o.s., 

Sedmdesátá 7055, 760 01 Zlín. 

 Rada obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R5/46/08/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Dodatek č. 2/2022 k obchodní smlouvě č. P/0304054 mezi Obcí 

Tlumačov a firmou Kvasar, spol. s r.o. se sídlem K Pasekám 3679, 760 01 Zlín,  

IČ: 00569135. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č. 2/2022 k obchodní smlouvě č. 

P/0304054. 

 

Usnesení R6/46/08/22 

 Rada obce Tlumačov bere na vědomí návrh Územního plánu Sazovice.  

 

Usnesení R7/46/08/22 

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

pozemku p. č. 2544 – ostatní plocha o výměře 400 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě, do 31. 8. 2023. 

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

 

  Usnesení R8/46/08/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 16 v Domě s pečovatelskou službou 

č. p. 848, Tlumačov *nezveřejňovaný text* na dobu neurčitou. 

 

 Usnesení R9/46/08/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 19 v Domě s pečovatelskou službou 

č. p. 848, *nezveřejňovaný text*  na dobu neurčitou. 

 

 

 



   

 

 

 
 Usnesení R10/46/08/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku částí pozemků p. č. 2462/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace a p. č. 2436/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 4,5 m2 v k. ú. Tlumačov na 

Moravě *nezveřejňovaný text*  za podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. R8/45/07/22 ze dne 

13. 7. 2022. 

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

 
 Usnesení R11/46/08/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku částí pozemků p.č. 2436/3 - ostatní plocha, jiná plocha a p.č. 

2462/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře cca 11 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě 

*nezveřejňovaný text*  za podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. R9/45/07/22 ze dne 13. 7. 

2022. 

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

 

 Usnesení R12/46/08/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 2445 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře cca 11,5 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě *nezveřejňovaný text*  za podmínek stanovených 

v záměru viz usnesení č. R10/45/07/22 ze dne 13. 7. 2022. 

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

 

 Usnesení R13/46/08/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky částí pozemků p.č. 2436/2 - ostatní plocha, jiná plocha a 

2462/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 12,5 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 R14/46/08/22 

  Rada obce Tlumačov schvaluje pořádání akce „III. Lusitano festival“ Klubem chovatelů koní lusitano z.s. 

v areálu Zemského hřebčince Tlumačov s.p.o. dne 10. 09. 2022 za podmínky dodržení určených 

veterinárních podmínek pro konání uvedené akce. 

 

  Usnesení R15/46/08/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje vyřazení nefunkčního a nepotřebného majetku z evidence základní školy 

Tlumačov ke dni 31. 8. 2022. 

 

  Usnesení R16/46/08/22 

 Rada obce Tlumačov souhlasí s provedením změny v Rejstříku škol a školských zařízení – snížením 

povoleného počtu žáků školy v Základní škole Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace, z rejstříkové 

kapacity 600 žáků školy na kapacitu 300 žáků školy. 

 

  Usnesení R17/46/08/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje žádost o poskytnutí finančního příspěvku do výše 3.000 Kč na dopravu 

krojovaných osob a seniorů na akci „Dožínky Zlínského kraje“, která se uskuteční 20. 8. 2022 v Kroměříži.  

 

 Usnesení R18/46/08/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje zadávací podmínky na veřejnou zakázku - koncesní řízení malého rozsahu s 

názvem „Tlumačov – provozování kanalizace pro veřejnou potřebu 2023 – 2027“. 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň  

místostarosta obce 
  
 


