
   

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 13. 7. 2022 

 

 
* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 13. 7. 2022 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/45/07/22 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 13. 7. 2022. 

 

Usnesení R2/45/07/22 

 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 R3/45/07/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření nájemní smlouvy v bytě č. 26 pro *nezveřejňovaný text* od 1. 8. 

2022 na dobu určitou 1 rok, s možností prodloužení a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy na byt 

č. 26 v DPS. 

 

Usnesení R4/45/07/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12 v Domě s pečovatelskou službou 

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

 

Usnesení R5/45/07/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení pachtovní smlouvy s *nezveřejňovaný text* na 

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, do 31. 7. 2023. 

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

 

Usnesení R6/45/07/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření dodatku č. 3 k SOD ze dne 24. 7. 2020 se zpracovatelem 

změny č. 2 Územního plánu Tlumačov společností Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o., se sídlem 

Příkop 8, 602 00 Brno. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s uvedenou 

společností. 

 

Usnesení R7/45/07/22 

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

p. č. 2462/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře cca 12,5 m2 v k. ú. Tlumačov na 

Moravě *nezveřejňovaný text* za podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. R7/44/06/22 ze dne 

15. 6. 2022. 

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

 

  Usnesení R8/45/07/22 

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

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

(cca 1,0 x 4,3 m), 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 R9/45/07/22 

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

komunikace a p. č. 2436/3 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 11 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 R10/45/07/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p. č. 2445 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 11,5 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 R11/45/07/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Autorskou smlouvu mezi Divadlem Klauniky Brno, 

zastoupeným Ing. Zdeňkem Mazáčem, Orlí 1, 602 00 BRNO a Obcí Tlumačov, zastoupenou Petrem 

Horkou, Nádražní 440, Tlumačov 763 62 pro divadelní představení „Don Quijote de la Ancha“ 19. 8. 2022 

v obecním parku, ulice Sokolská, Tlumačov a pověřuje starostu obce Petra Horku k podpisu smlouvy. 

 
 Usnesení R12/45/07/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje od 14. července 2022 nový Ceník věcí zapůjčených mimo KONZ. Věci se 

zapůjčují max. na 3 dny, tj. 72 hodin.  

 
 Usnesení R13/45/07/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje od 14. července 2022 změnu v příloze č. 2 Provozního řádu Klubu obce na 

Zábraní.   

 

 Usnesení R14/45/07/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje prodejní cenu 50 Kč za ručně malovanou cyklomapu Zlínsko. 

 

 Usnesení R15/45/07/22 

  Rada obce Tlumačov bere na vědomí návrh Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Zlínského kraje 

v uplynulém období 2018-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň  

místostarosta obce 

 
 


