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U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 15. 02. 2023 
 

* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 15. 02. 2023 přijala tato usnesení: 

 

  Usnesení R1/05/02/23 

Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 15. 02. 2023. 

 

Usnesení R2/05/02/23 

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 R3/05/02/23 

➢ RO Tlumačov vyhlašuje v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního 

řízení a konkurzních komisí ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb. konkurz na pracovní místo 

ředitele/ředitelky Základní školy Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace, - viz Příloha B. 

➢ RO Tlumačov v souladu s § 1 odst.1 a § 2 odst.3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb. o náležitostech 

konkurzního řízení a konkurzních komisí ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb. jmenuje předsedu a členy 

konkurzní komise pro konkurz na pracovní místo: ředitele/ředitelky Základní školy Tlumačov, okres Zlín, 

příspěvková organizace – viz Příloha C.  

➢ RO Tlumačov v souladu s § 1 odst.1 a § 2 odst.3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb. o náležitostech 

konkurzního řízení a konkurzních komisí ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb. pověřuje Ing. Jana Rýdla 

funkcí tajemníka konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele 

Základní školy Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace – viz Příloha D. 

 

Usnesení R4/05/02/23 

Rada obce Tlumačov bere na vědomí Zprávu o činnosti JSDH Tlumačov za rok 2022 a schvaluje vyplacení 

finanční odměny formou daru jednotlivým členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov dle 

předloženého návrhu. 

 

Usnesení R5/05/02/23 

Rada obce Tlumačov schvaluje Směrnici pro zajištění pracovnělékařských služeb v předloženém znění. 

 

Usnesení R6/05/02/23 

Rada obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2023 rozpočtu obce pro rok 2023 v předloženém 

rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 1 931 353 Kč a zvýšení výdajů o 1 931 353 Kč s tím, že celkové příjmy obce 

pro rok 2023 po opatření č. 1/2023 činí 58 880 253 Kč a celkové výdaje po opatření č. 1/2023 činí 

62 642 253 Kč. 

 

Usnesení R7/05/02/23 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 2445 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře cca 24,5m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě * nezveřejňovaný text * za podmínek stanovených 

v záměru viz. usnesení č. R12/04/01/23 ze dne 19.1.2023. 

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

 

Usnesení R8/05/02/23 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje finanční dar ve výši 10 000 Kč pro PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a 

hospicové péče, z.ú. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Darovací smlouvu č. 1/2023 o poskytnutí finančního 

příspěvku z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 10 000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem PAHOP, 

Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú., Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště. 

➢ Rada obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem smlouvy. 
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Usnesení R9/05/02/23 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje finanční dar ve výši 3 000 Kč pro organizaci Zdravotní klaun, o.p.s. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Darovací smlouvu č. 2/2023 o poskytnutí finančního 

příspěvku z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 3 000 Kč mezi Obcí Tlumačov a obdarovaným Zdravotní 

klaun, o.p.s., Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9. 

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

 

Usnesení R10/05/02/23 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 17 015 Kč pro Sociální služby města Kroměříže, p.o. 

Dotace je účelově určena na pokrytí části provozních nákladů Domova pro seniory Vážany, Odlehčovací 

služby – pobytové. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2023/EO/004 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 17 015 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem 

Sociální služby města Kroměříže, p.o., Riegrovo nám. 159/15, 767 01 Kroměříž. 

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

 

Usnesení R11/05/02/23 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 17 000 Kč pro Společnost pro ranou péči, pobočka pro 

zrak, pobočka Olomouc. Dotace je účelově určena na mzdové náklady poradce, pohonné hmoty, 

cestovné, hračky a speciální pomůcky, odbornou literaturu, pojištění a údržbu služebního auta, telefony, 

poštovné a kancelářské potřeby. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2023/EO/005 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 17 000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem 

Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak, pobočka Olomouc, Střední Novosadská 356/52, 779 00 

Olomouc. 

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

 

Usnesení R12/05/02/23 

Rada obce Tlumačov projednala předloženou Výroční zprávu Obecního úřadu Tlumačov za rok 2022 bez 

připomínek. 

 

Usnesení R13/05/02/23 

Rada obce Tlumačov schvaluje zadávací dokumentaci a zahájení řízení na podlimitní veřejnou zakázku 

zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek, 

pro realizaci akce „Rekonstrukce ulice U Trojice, Tlumačov“. 

 

Usnesení R14/05/02/23 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje příkazníka, společnost INp servis s.r.o., Riegrovo náměstí 138, 767 01 

Kroměříž, pro zastupování příkazce, kterým je obec Tlumačov, k administraci zjednodušeného 

podlimitního řízení podle zákona č.134/2016 Sb. na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ulice U Trojice, 

Tlumačov“. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu příkazní smlouvy. 

 

Usnesení R15/05/02/23 

Rada obce Tlumačov zřizuje v souladu s §122 Zák. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) jako svůj poradní 

a iniciativní orgán pro volební období 2022-2026 komisi stavební, dopravní a rozvoje obce a jmenuje její 

členy ve složení: 
 předseda: Lenka Řeháková 

členové: Vladimír Skopalík, Ing. Josef Šico. 

 

Usnesení R16/05/02/23 

Rada obce schvaluje v rámci aktivní politiky zaměstnanosti pro rok 2023 vytvoření maximálně 4 pracovních 

míst pro veřejně prospěšné práce (VPP) dle potřeby obce jen na nezbytně nutné a potřebné práce s nástupem 

dle možností a doporučení Úřadu práce ČR. 
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Usnesení R17/05/02/23 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje finanční dar ve výši 5 000 Kč pro CSP Zlín, o.p.s., zařízení Horizont 

Zlín. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Darovací smlouvu č. 3/2023 o poskytnutí finančního 

příspěvku z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 5 000 Kč mezi Obcí Tlumačov a obdarovaným CSP Zlín, 

o.p.s., Mostní 4058, 760 01 Zlín. 

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

 

Usnesení R18/05/02/23 

Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy s * nezveřejňovaný text *, na byt č.4 ulice Jana Žižky 630 

v Tlumačově na dobu určitou od 1.3.2023 do 31.12.2023 s možností prodloužení nájemní smlouvy 

dodatkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň  

místostarosta obce 
 


