
   

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 1. 11. 2022 
 

* VEŘEJNÁ VERZE * 
 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 1. 11. 2022 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/01/11/22 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 1. 11. 2022. 

 

Usnesení R2/01/11/22 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu – bez připomínek a byla seznámena s plněním 

usnesení z minulých zasedání rady obce – bez připomínek a schválila zapisovatele Ing. Jana Rýdla. 

 

Usnesení R3/01/11/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Jednací řád Rady obce Tlumačov.  

 

Usnesení R4/01/11/22 

 Rada obce Tlumačov stanovuje pro uzavírání sňatečných obřadů každou sobotu, mimo státních svátků, 

od 10.00 do 12:00 hodin. 

 Rada obce Tlumačov stanovuje místo pro konání sňatečných obřadů – obřadní síň tlumačovské radnice. 

 

Usnesení R5/01/11/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na buňku č. 8,9 v Domě služeb 

*nezveřejňovaný text*  za účelem provozování kadeřnictví do 31. 12. 2023. 

 

Usnesení R6/01/11/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na buňku č. 7 v Domě služeb 

*nezveřejňovaný text*  za účelem provozování kadeřnictví do 31. 12. 2023. 

 

Usnesení R7/01/11/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na buňku č. 6 v Domě služeb 

*nezveřejňovaný text*  za účelem provozování pedikúry a manikúry do 31. 12. 2023. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje slevu na nájemném ve výši 1/3 ročního nájemného pro *nezveřejňovaný 

text* 

 

Usnesení R8/01/11/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na buňku č. 4,5 v Domě služeb 

*nezveřejňovaný text* za účelem prodeje vína a dárkového zboží do 31. 12. 2023. 

 

Usnesení R9/01/11/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na buňku č. 1,2 v Domě služeb 

*nezveřejňovaný text*  za účelem prodeje oděvů a obuvi do 31. 12. 2023. 

 

Usnesení R10/01/11/22 

 Rada obce schvaluje Plán inventur pro rok 2022. 

 Rada obce schvaluje Příkaz k provedení inventarizace majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Tlumačov k datu 31. 12. 2022. 

 

Usnesení R11/01/11/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje bezplatný pronájem Klubu obce na Zábraní v termínu 16. 11. 2022 pro 

ČMSCH poštovních holubů, MS Tlumačov na „Výroční schůzi“. 

 

 



   

 

 

 
  Usnesení R12/01/11/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 2446/2 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 80 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě *nezveřejňovaný text* za podmínek 

stanovených v záměru viz usnesení č. R11/47/09/22 ze dne 21. 9. 2022. 

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

 

 Usnesení R13/01/11/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření dohody o právu stavebníka provést stavbu „Parkoviště v ulici 

Metlov, Tlumačov“ na částech pozemků p.č.st. 411, 527, 528 a 529 v k.ú. Tlumačov na Moravě o celkové 

výměře cca 60 m2 s *nezveřejňovaný text* 

 

 Usnesení R14/01/11/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření dohody o právu stavebníka provést stavbu „Novostavba RD – 

Tlumačov“ na části pozemku p.č. 2453/3 v k.ú. Tlumačov na Moravě o celkové výměře cca 80 m2 

s *nezveřejňovaný text*  

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Dohody o právu stavebníka provést stavbu. 

 

 Usnesení R15/01/11/22 

 Rada obce Tlumačov bere na vědomí informaci ředitele Základní školy Tlumačov p.o., Mgr. Roberta 

Podlase o jeho zvolení a nástupu do uvolněné veřejné funkce a informaci o stanoveném zástupci ředitele 

Základní školy Tlumačov p.o., kterým je jmenována RNDr. Martina Zakopalová. 

 
 Usnesení R16/01/11/22 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce Petra Horku podpisem akceptačního protokolu a následně 

podpisem smlouvy na dodávku zemního plynu se společností innogy Energie s.r.o. Limuzská 3135/12, 

108 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 49903209 na rok 2023.  

 

 Usnesení R17/01/11/22 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce Petra Horku podpisem akceptačního protokolu a následně 

podpisem smlouvy na dodávku elektřiny se společností innogy Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 

Praha 10 – Strašnice, IČ: 49903209 na rok 2023. 

 

 Usnesení R18/01/11/22 

 Rada obce Tlumačov zřizuje redakční radu Tlumačovských novinek pro volební období 2022-2026 ve 

složení Mgr. Rajmund Huráň, Mgr. Dagmar Šimková a pí Renáta Nelešovská a jmenuje místostarostu Mgr. 

Rajmunda Huráně jako předsedu redakční rady Tlumačovských novinek. 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň  

místostarosta obce 

 


