
   

 

 

 
 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 15. 6. 2022 

 
* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 15. 6. 2022 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/44/06/22 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 15. 6. 2022. 

 

Usnesení R2/44/06/22 

 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 R3/44/06/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje přijetí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje pro JSDH Tlumačov 

do výše 51 000 Kč poskytnuté na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/1267/2022/KH schválené 

usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje dne 2. 5. 2022. 

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

 

Usnesení R4/44/06/22 

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

pozemku p.č. 2453/3 – ostatní plocha o výměře 70 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě, do 31. 12. 2023. 

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

 

Usnesení R5/44/06/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 28 v Domě s pečovatelskou službou 

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

 

Usnesení R6/44/06/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení smlouvy o výpůjčce *nezveřejňovaný text*   na pozemek 

p.č.1447/1 – ostatní plocha o výměře 1.929 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě, do 30. 9. 2023. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu dodatku ke smlouvě o výpůjčce. 

 

Usnesení R7/44/06/22 

 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 R8/44/06/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách „Hvězdiček“ a „Sluníček“ Mateřské školy 

Tlumačov, okres Zlín, příspěvkové organizaci, pro školní rok 2022/2023 na počet 28 dětí na třídu. 

 
 Usnesení R9/44/06/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje bezplatný pronájem Klubu obce na Zábraní v termínu 21. 6. 2022 pro DDM 

Sluníčko, středisko Tlumačov na akci s názvem „Velkou rozlučkovou párty“. 

 

 



   

 

 

 

 
 Usnesení R10/44/06/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje cenu za zapůjčení vysoušeče 50 Kč/den. 

 
 Usnesení R11/44/06/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje prodejní ceny nových propagačních předmětů obce Tlumačov: přívěsek na 

klíče se žetonem 25 Kč, krabička na jídlo 80 Kč, dotykové kuličkové pero 30 Kč. 

 

 Usnesení R12/44/06/22 

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

zakázku malého rozsahu „Dodávka elektronické úřední desky pro obec Tlumačov“ a schvaluje jako 

dodavatele elektronické úřední desky společnost DigiDay Czech s.r.o., 1. máje 481/16, 709 00 Ostrava-

Mariánské Hory, IČ 06078362 z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější 

nabídky v celkové ceně 183 200 Kč bez DPH (221 672 Kč s DPH). 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Kupní smlouvy. 

 
 Usnesení R13/44/06/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje finanční dar ve výši 10 000 Kč pro Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Darovací smlouvu č. 8/2022 o poskytnutí finančního 

příspěvku z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 10 000 Kč mezi Obcí Tlumačov a obdarovaným Zemský 

hřebčinec Tlumačov s.p.o., Dolní 115, 763 62 Tlumačov. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň  

místostarosta obce 

 
 


