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U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 19. 01. 2023 
 

*** VEŘEJNÁ VERZE *** 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 19. 01. 2023 přijala tato usnesení: 

 

  Usnesení R1/04/01/23 

Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 19. 01. 2023. 

 

Usnesení R2/04/01/23 

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 R3/04/01/23 

➢ Rada obce Tlumačov projednala plán investičních akcí na rok 2023 v předloženém znění.   

➢ Rada obce Tlumačov doporučuje Zastupitelstvu obce Tlumačov schválit plán investičních akcí na rok 

2023 v předloženém znění a pověřit starostu k zapracování plánu investičních akcí do rozpočtu obce 

Tlumačov na rok 2023. 

 

Usnesení R4/04/01/23 

Rada obce Tlumačov doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočet obce Tlumačov na rok 2023 jako 

schodkový: 

Příjmy obce      56 948 900 Kč 

Běžné výdaje     41 990 900 Kč    

Kapitálové výdaje     18 720 000 Kč 

Schodek rozpočtu je kryt financováním ve výši    3 762 000 Kč    

 

Rada obce Tlumačov doporučuje zastupitelstvu schválit závazné ukazatele rozpočtu obce Tlumačov na rok 

2023 takto: 

Celkové příjmy ve výši    56 948 900 Kč 

Běžné výdaje ve výši    41 990 900 Kč   

z toho: 

p.o. MŠ         1 139 000 Kč 

p.o. ZŠ        5 489 000 Kč 

Kapitálové výdaje ve výši    18 720 000 Kč 

 

Usnesení R5/04/01/23 

Rada obce Tlumačov schvaluje aktualizaci Provozního řádu Klubu obce na Zábraní v předloženém znění. 

 

Usnesení R6/04/01/23 

Rada obce Tlumačov schvaluje cenu za pronájem velkého sálu 400 Kč/hod + DPH a za pronájem poloviny 

sálu 200 Kč/hod + DPH v budově Kulturního a informačního střediska Tlumačov s účinností od 01.02.2023. 

 

Usnesení R7/04/01/23 

Rada obce Tlumačov schvaluje cenu 150 Kč/hod za pronájem místnosti v budově č.p. 65 na náměstí 

Komenského, Tlumačov s účinností od 01.02.2023. 

 

Usnesení R8/04/01/23 

Rada obce Tlumačov schvaluje aktualizaci Provozního řádu Dětského interiérového hřiště v předloženém 

znění. 
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Usnesení R9/04/01/23 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje Petra Cihláře, *nezveřejňovaný text* jako člena JSDH obce Tlumačov na 

pozici hasič. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje aktualizovaný seznam členů JSDH obce Tlumačov s početním stavem 11 

osob.  

 

Usnesení R10/04/01/23 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje znění vnitřní směrnice „Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce 

Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti, mládeže a 

sportu“. 

➢ Rada obce Tlumačov ukládá Obecnímu úřadu Tlumačov postupovat při přípravě podkladů pro 

rozhodování orgánů obce podle této směrnice.  

 

Usnesení R11/04/01/23 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 2453/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře cca 20 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě *nezveřejňovaný text*, za podmínek stanovených 

v záměru viz. usnesení č. R10/03/12/22 ze dne 13. 12. 2022. 

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

 

Usnesení R12/04/01/23 

Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č. 2445 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k.ú. Tlumačov na Moravě o celkové výměře cca 24,5 m2 za níže uvedených podmínek: 

➢ účel výpůjčky   realizace rozšíření sjezdu k nemovitosti  

➢ doba výpůjčky   na dobu neurčitou 

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

provádění jeho celoroční údržby  

 

Usnesení R13/04/01/23 

Rada obce Tlumačov bere na vědomí návrh Územního plánu Sazovice s prvky regulačního plánu. 

 

Usnesení R14/04/01/23 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje Dohodu o způsobu provedení údržby ochranného pásma vedení ČEPS a.s. 

pod vedením přenosové soustavy 220/400kV č.V417 na pozemku p.č. 2764 v k.ú. Tlumačov na Moravě 

se společností ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Dohody o způsobu provedení údržby ochranného 

pásma vedení ČEPS a.s. 

 

Usnesení R15/04/01/23 

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

dni 31. 12. 2022. 

 

Usnesení R16/04/01/23 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje Dohodu vlastníků kanalizací provozně souvisejících se společnostmi 

Vodárna Zlín a.s., tř. T. Bati 383, 763 02 Zlín – Louky. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Dohody vlastníků kanalizací provozně 

souvisejících. 

 

Usnesení R17/04/01/23 

Rada obce Tlumačov schvaluje aktualizaci Povodňové komise obce Tlumačov v předloženém složení. 

 

Usnesení R18/04/01/23 

Rada obce Tlumačov schvaluje pořádání akcí v areálu Zemského hřebčince Tlumačov s.p.o. v roce 2023 

uvedených v přiloženém seznamu za podmínky dodržení určených veterinárních podmínek pro konání 

jednotlivých akcí. 
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Usnesení R19/04/01/23 

Rada obce Tlumačov schvaluje Základní škole Tlumačov p.o. čerpání finančních prostředků zřizovatele na 

náklady spojené s realizací Operačního programu J. A. Komenský – šablony I. v období leden a únor 2023 

do výše 60 000 Kč. 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň  

místostarosta obce 
 


