
   

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 23. 3. 2022 
 

 

* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 23. 3. 2022 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/41/03/22 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 23. 3. 2022. 

 

Usnesení R2/41/03/22 

 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 R3/41/03/22 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 29.900 Kč pro Charitu Otrokovice. Dotace je účelově 

určena: Azylové domy – pro muže a ženy bez přístřeší 13.400 Kč a Domovy pro seniory 16.500 Kč. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2022/EO/008 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 29.900 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem 

Charita Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice. 

➢ Rada obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

Usnesení R4/41/03/22 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje finanční dar ve výši 3.000 Kč pro organizaci Zdravotní klaun, o.p.s. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Darovací smlouvu č. 4/2022 o poskytnutí finančního 

příspěvku z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 3.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a obdarovaným Zdravotní 

klaun, o.p.s., Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9. 

➢ Rada obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

Usnesení R5/41/03/22 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola 

Tlumačov, Masarykova 63, 763 62 Tlumačov, IČ: 70988684 sestavenou k 31. 12. 2021. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje zúčtování hospodářského výsledku dosaženého v rozpočtovém roce 

2021 ve výši 329.803,71 Kč a jeho přidělení do rezervního fondu organizace. 

 

Usnesení R6/41/03/22 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola 

Tlumačov, Masarykova 63, 763 62 Tlumačov, IČ: 70988692 sestavenou k 31. 12. 2021. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje zúčtování hospodářského výsledku ve výši 21.760,09 Kč a jeho 

přidělení do rezervního fondu organizace. 

 

Usnesení R7/41/03/22 

➢   Rada obce Tlumačov schvaluje Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů, místní spolek 

Tlumačov, z.s. neinvestiční finanční transfer ve výši 8.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí 

příspěvku na činnost, a to na desinfekci boxů na závody, nátěry a drobné opravy, na povinnou vakcinaci 

poštovních holubů proti paramixoviroze a herpesviroze (PHARMAVAC COLUMBI 2), na pořízení 

elektronických kroužků na závody poštovních holubů – čipy. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2022/PAM/001 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 8.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

Českomoravským svazem chovatelů poštovních holubů, místní spolek Tlumačov, z.s.. 

➢   Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem smlouvy. 

 

 



   

 

 

 
 

 

 

  Usnesení R8/41/03/22 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje Tělovýchovné jednotě voltiž Tlumačov, z.s. neinvestiční finanční 

transfer ve výši 40.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to na výdaje 

spojené se zajištěním chodu oddílu (ustájení, kovář, veterinář, výživa, atd.), pořádání soustředění, účast 

na závodech v tuzemsku i v zahraničí, zajištění vhodných tréninkových pomůcek, pořízení dresů či 

sportovního oblečení členů TJ, pořádání voltižních závodů v hale Zemského hřebčince Tlumačov 

(výdaje na pronájem areálu, na rozhodčí, IT pracovníka pro zpracování výsledků, na zajištění 

zdravotnického dozoru, veterinárních služeb, na zakoupení cen, na spotřební materiál, na stravné 

účastníků, na zakoupení závodních dresů pro členy TJ, na závodní vybavení pro koně). 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2022/PAM/002 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 40.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a Tělovýchovnou 

jednotou voltiž Tlumačov, z.s.. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem smlouvy. 

 

  Usnesení R9/41/03/22 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje Mysliveckému sdružení Hék Tlumačov, z.s. neinvestiční finanční 

transfer ve výši 40.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to na nákup 

křovinořezu a opravu omítek na myslivně. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 

2022/PAM/003 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 40.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a Mysliveckým 

sdružením Hék Tlumačov, z.s.. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem smlouvy. 

 
 Usnesení R10/41/03/22 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje Sboru dobrovolných hasičů Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve 

výši 15.500 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to  

• na pořízení pitného režimu a cukrovinek pro žáky ZŠ a MŠ v rámci jejich návštěvy na hasičské 

zbrojnici 500 Kč 

• částečné pokrytí nákladů za připravované atrakce pro děti (skákací hrad, klaunské představení 

apod.) a pořízení pitného režimu, stravy, cukrovinek a cen do soutěží v rámci rozšíření členské 

základny na akci Den otevřených dveří na hasičské zbrojnici 10.000 Kč 

• úhradu nákladů (pitný režim, strava) spojených s výjezdy mladých hasičů na soutěže požárního 

sportu, kde se při vlastním empirickém poznání budou moci lépe seznámit s tím, co to je požární 

sport, jak probíhá a co všechno obnáší, pochopit jej, připravit se a v dalších letech se i aktivně 

zapojit, ve výši 5.000 Kč. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 

2022/PAM/004 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 15.500 Kč mezi Obcí Tlumačov a Sborem 

dobrovolných hasičů Tlumačov. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem smlouvy. 

 
 Usnesení R11/41/03/22 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje *nezveřejňovaný text* neinvestiční finanční transfer ve výši 10.000 Kč 

na základě jeho Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to na pořízení věcných cen, pohárů, 

medailí, diplomů na turnaje ve stolním tenise, na pronájem tělocvičny, na nákup sportovního oblečení. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2022/PAM/005 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 10.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a panem Jiřím 

Krčmou z Tlumačova. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem smlouvy. 

 
 Usnesení R12/41/03/22 

 Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou *nezveřejňovaný text* na buňku č. 7 v objektu 

domu služeb č.p. 799, Tlumačov ke dni 31. 3. 2022 a pověřuje starostu podpisem této dohody. 

 



   

 

 

 

 
 Usnesení R13/41/03/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr pronajmout buňku č. 7 v objektu domu služeb v Tlumačově ul. nám. 

Komenského č.p. 799 za následujících podmínek: 

- účel pronájmu: provozování služeb kadeřnictví 

- doba pronájmu: od 1. 5. 2022 na dobu určitou s možností prodloužení  

- cena nájmu: 279 Kč/měsíc + zálohy vodného 

 
 Usnesení R14/41/03/22 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 2612/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 26 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě *nezveřejňovaný text* za podmínek 

stanovených v záměru viz usnesení č. R18/40/02/22 ze dne 23. 2. 2022. 

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

 
 Usnesení R15/41/03/22 

➢ Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na akci malého 

rozsahu „Restaurování pískovcového soklu staré budovy ZŠ Tlumačov“ a schvaluje jako zhotovitele 

paní Pavlu Hradilovou, bytem Zálešná VI/5797, 760 01 Zlín z důvodu splnění podmínek zadávacího 

řízení a podání nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 300.000 Kč. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu SOD. 

 
 Usnesení R16/41/03/22 

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

komunikace v k.ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 24 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 R17/41/03/22 

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

komunikace v k.ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 12 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 R18/41/03/22 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje finanční dar ve výši 3.000 Kč pro organizaci Linka bezpečí, z.s. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Darovací smlouvu č. 5/2022 o poskytnutí finančního 

příspěvku z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 3.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a obdarovaným Linka 

bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem smlouvy. 

 
 Usnesení R19/41/03/22 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření Smluv o vybudování, provozování, údržbě, opravách a servisu 

sítě elektronických komunikací na realizaci připojení bytových domů č.p. 862 v ul. U Trojice a č.p. 630 

v ul. Jana Žižky na optickou telekomunikační síť v rámci stavby „Optická síť FTTx Tlumačov, I. etapa“ 

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

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Smluv o vybudování, provozování, údržbě, 

opravách a servisu sítě elektronických komunikací. 

 
 Usnesení R20/41/03/22 

➢ Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Tlumačov – rekonstrukce chodníků v ul. Mánesova a oprava místní 

komunikace v ul. Zábraní“ 



   

 

 

 
➢ Rada obce Tlumačov schvaluje výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče 

společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodova 60, 

620 00 Brno, IČ: 48035599 z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání ekonomicky 

nejvýhodnější nabídky s celkovou nabídkovou cenou 4.234.662,50 Kč bez DPH  

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo se společností SWIETELSKY 

stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodova 60, 620 00 Brno, IČ: 48035599 

 
 Usnesení R21/41/03/22 

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

Tlumačov ke dni 31. 3. 2022. 

 
 Usnesení R22/41/03/22 

  Rada obce Tlumačov schvaluje vyřazení nefunkčního a nepotřebného majetku z evidence obce Tlumačov ke 

dni 31. 3. 2022. 

 

 Usnesení R23/41/03/22 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje finanční dar ve výši 3.000 Kč pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně 

postižených dětí v ČR, z.s., klub „Radost“. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Darovací smlouvu č. 6/2022 o poskytnutí finančního 

příspěvku z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 3.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a obdarovaným Asociace 

rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., klub „Radost“, Barákova 23, 796 01 Prostějov.  

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň  

místostarosta obce 

 

 


