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U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 13. 12. 2022 
 

* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 13. 12. 2022 přijala tato usnesení: 

 

 

 

  Usnesení R1/03/12/22 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 13. 12. 2022. 

 

Usnesení R2/03/12/22 

 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 zapisovatele Ing. Jana Rýdla. 

 

Usnesení R3/03/12/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemních smluv na dobu neurčitou v Domě s pečovatelskou 

službou č.p. 848, Tlumačov těmto nájemníkům: 

- * nezveřejňovaný text * 

 

Usnesení R4/03/12/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemních smluv na obecních bytech těmto nájemníkům za 

předpokladu uhrazení veškerých závazků vůči obci a předložení dokladů o zaplacení na dobu určitou do 

31. 12. 2023: 

- * nezveřejňovaný text * 

 

Usnesení R5/03/12/22 

 Rada obce Tlumačov bere na vědomí návrh změny č. 3 Územního plánu Otrokovice a Vyhodnocení vlivů 

změny č. 3 Územního plánu Otrokovice na udržitelný rozvoj území.  

 

 Usnesení R6/03/12/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Organizační řád Obecního úřadu Tlumačov v předloženém znění a pověřuje 

obecní úřad podle tohoto řádu postupovat. 

 

  Usnesení R7/03/12/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Zásady pro použití prostředků sociálního fondu Obce Tlumačov. 

 

 Usnesení R8/03/12/22 

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

dni 31. 12. 2022. 

 

 Usnesení R9/03/12/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje v souladu s Vnitřním platovým předpisem platným pro ředitele školských 

zařízení, jejichž zřizovatelem je obec Tlumačov, ředitelce ZŠ Tlumačov RNDr. Martině Zakopalové 

mimořádnou finanční odměnu ve výši 25 % celkového měsíčního platu. 

 

Usnesení R10/03/12/22 

Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č. 2453/3 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k.ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 20 m2 (cca 3,0 x 6,5m), za níže uvedených 

podmínek: 

➢ účel výpůjčky realizace parkovacího stání,  

➢ doba výpůjčky    na dobu neurčitou, 

➢ povinnost výpůjčky udržování předmětu výpůjčky ve funkčním a estetickém stavu a 

provádění jeho celoroční údržby. 
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 Usnesení R11/03/12/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje podání žádosti o zapsání změny ředitele Základní školy Tlumačov, 

příspěvková organizace, okres Zlín, v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 24. 11. 2022, kdy 

byla usnesením Rady obce Tlumačov č. R5/02/11/22 jmenována ředitelkou Základní školy Tlumačov, 

příspěvková organizace, okres Zlín, RNDr. Martina Zakopalová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň  

místostarosta obce 

 


