
   

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 25. 5. 2022 

 
* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 25. 5. 2022 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/43/05/22 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 25. 5. 2022. 

 

Usnesení R2/43/05/22 

 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 R3/43/05/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření nájemní smlouvy v bytě č. 18 s *nezveřejňovaný text*  od 01. 06. 

2022 na 1 rok do 31. 5. 2023, s možností prodloužení a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy na byt 

č. 18 v DPS. 

 

Usnesení R4/43/05/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Tlumačov (IČ:70988692) převedení 

finančních prostředků rezervního fondu ve výši 15.000 Kč do fondu investic na opravu zahradního 

mobiliáře. 

 

Usnesení R5/43/05/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje smlouvu o dílo se společností F.R.Z. agency, s.r.o. se sídlem Čechyňská 

353/8, 602 00 Brno, IČ: 25553542, na provedení díla – publikace o obci Tlumačov a pověřuje starostu obce 

pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

Usnesení R6/43/05/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření územně 

samosprávného celku za rok 2022 mezi Obcí Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov, IČ 00284572 

jako zadavatel a ŠTOLFOVÁ AUDIT s.r.o., číslo oprávnění 584, Školní 691/1, 765 02 Otrokovice, IČ 

06773117 jako vykonavatel. 

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

 

Usnesení R7/43/05/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného zařízení zákazníka ze sítě NN a 

smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny zákazníkovi se státní organizací Správa železnic, 

s.o., se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o připojení odběrného zařízení 

zákazníka ze sítě NN a smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny zákazníkovi. 

 

  Usnesení R8/43/05/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření dohody o právu stavebníka provést stavbu „Napojení chodníku ul. 

Sokolská a Machovská, Tlumačov“ na části pozemku p.č. 73/2 - zahrada v k.ú. Tlumačov na Moravě 

o výměře cca 27m2 (cca 33 x 0,8 m2) s *nezveřejňovaný text*.   

 

  Usnesení R9/43/05/22 

 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 60 % celkového měsíčního platu. 

 

 



   

 

 

 
 Usnesení R10/43/05/22 

 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 60 % celkového měsíčního platu. 

 
 Usnesení R11/43/05/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2543 - ostatní plocha o výměře 300 m2 

k.ú. Tlumačov na Moravě *nezveřejňovaný text* za podmínek uvedených v záměru viz usnesení 

č. R12/42/04/22 ze dne 27. 4. 2022. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy. 

 
 Usnesení R12/43/05/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2486/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 16,5m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě *nezveřejňovaný text* za podmínek 

stanovených v záměru viz usnesení č.R13/42/04/22 ze dne 27. 4. 2022. 

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

 
 Usnesení R13/43/05/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 2453/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 15m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě *nezveřejňovaný text* za podmínek 

stanovených v záměru viz usnesení č. R14/42/04/22 ze dne 27. 4. 2022. 

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

 

 Usnesení R14/43/05/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje místní organizaci KDU-ČSL Tlumačov bezplatné zapůjčení travnaté plochy 

na náměstí Komenského (vedle KIS), WC v budově č. p. 65 a bezplatné zapůjčení a dopravu hmotného 

majetku Obce Tlumačov (5 pivních setů) na akci „Škola končí, prázdniny začínají“, dne 24. 6. 2022, v čase 

od 16 do 20 hodin.  

 
 Usnesení R15/43/05/22 
 Rada obce Tlumačov schvaluje S. K. Tlumačov bezplatné zapůjčení hmotného majetku Obce Tlumačov a 

dopravu 10 ks pivních setů, 6 ks odpadkových košů a aparatury pro ozvučení na „Turnaj přípravek a ml. 

žáků“ 28. 5. 2022 v Tlumačově. 

 
 Usnesení R16/43/05/22 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Zemskému hřebčinci Tlumačov, s.p.o. bezplatné zapůjčení hmotného 

majetku Obce Tlumačov (50 ks pivních setů a 10 ks odpadkových košů) na Chovatelský den, který se koná 

26. 6. 2022 v Tlumačově. 

 

 Usnesení R17/43/05/22 
 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření dodatků č. 2 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizace 

(III. etapa odkanalizování) ze dne 1. 1. 2012 a Smlouvě o pachtu a provozování kanalizace (I. a II. etapa 

odkanalizování) ze dne 24. 7. 2014 se stávajícím provozovatelem společností MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc a novým provozovatelem společností 

Vodárna Zlín a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 383, 763 02 Zlín – Louky. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu dodatků č. 2 ke Smlouvě o nájmu a provozování 

kanalizace (III. etapa odkanalizování) ze dne 1. 1. 2012 a Smlouvě o pachtu a provozování kanalizace 

(I. a II. etapa odkanalizování) ze dne 24. 7. 2014. 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň  

místostarosta obce 
 

 


