
   

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 10. 4. 2019 
 

 

* VEŘEJNÁ VERZE * 
 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 10. 4. 2019 přijala tato usnesení: 

 

 

Usnesení R1/06/04/19 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 10. 4. 2019. 

 

Usnesení R2/06/04/19 

 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 R3/06/04/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 30. 6. 2019 s *nezveřejňovaný 

text*  na byt č. 1, U Trojice 862, Tlumačov a pověřuje starostu podpisem této dohody. 

 

Usnesení R4/06/04/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předložený Pořadník č. 24/2019 na obsazení obecních bytů dle Zásad 

hospodaření s bytovým fondem v majetku obce Tlumačov schválených dne 26. 10. 2016.   

 

Usnesení R5/06/04/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření Dodatku č. 3  k nájemní smlouvě č.159/TLU ze dne 20. 8. 

2009 mezi obcí Tlumačov a společností Plemenářské služby, a. s. Otrokovice. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 159/TLU ze 

dne 20. 8. 2009. 

 

Usnesení R6/06/04/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Dohodu o způsobu provedení údržby ochranného pásma vedení ČEPS 

a.s., 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 R7/06/04/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p. č. 2539/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 15 m2 za níže uvedených podmínek: 

 účel výpůjčky:  realizace plochy pro odstavování vozidla 

 doba výpůjčky:  na dobu neurčitou 

 povinnost vypůjčitele: udržování předmětu výpůjčky ve funkčním a estetickém stavu a provádění jeho 

     celoroční údržby  

 

Usnesení R8/06/04/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 15.000,00 Kč pro Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. 

Dotace je účelově určena na zajištění běžných výdajů v souvislosti s poskytováním pobytové sociální 

služby typu domova pro osoby se zdravotním postižením Medlovice. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2019/EO/011 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 15.000,00 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem 

Sociální služby Uherské hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. 

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

 



   

 

 

 
 

Usnesení R9/06/04/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů Tlumačov, z. s., 

místní spolek 0275 neinvestiční finanční transfer ve výši 5.000 Kč na základě jejich Žádosti o 

poskytnutí příspěvku na činnost, a to doplnění elektronického zařízení pro konstatování příletu holubů 

ze závodů pořízeného v roce 2017, materiál na nátěry chovatelského zařízení a úpravu prostor před 

chatkou ve výši 5.000 Kč. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2019/PAM/001 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 5.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

Českomoravským svazem chovatelů poštovních holubů Tlumačov, z. s., místní spolek 0275.  

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R10/06/04/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje ZO Českému zahrádkářskému svazu Tlumačov neinvestiční finanční 

transfer ve výši 4.500 Kč  na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to na úhradu 

jízdného a odměn pro děti za účast na okresním kole MZ v Holešově ve výši 500 Kč a na nákup odměn, 

sladkostí pro děti při pořádání výstavy ve výši 4.000 Kč. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2019/PAM/002 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 4.500 Kč mezi Obcí Tlumačov a ZO Českého 

zahrádkářského svazu Tlumačov. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R11/06/04/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje *nezveřejňovaný text* z Tlumačova neinvestiční finanční transfer ve 

výši 7.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to úhradu dopravy na 

vystoupení, pořízení drobného materiálu – notové knihy, sešity, náplně do kopírky a tiskárny za účelem 

tisku notových a textových záznamů písní dle potřeby, pořízení mikrofonů, stojanu na noty, na 

propagaci. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2019/PAM/003 – z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 7.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

*nezveřejňovaný text* 
 Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R12/06/04/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Spolku - MOPED TEAM TLUMAČOV, z. s. neinvestiční finanční 

transfer ve výši 3.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to úhradu 

nákladů na zdravotní službu, pojištění závodu, ceny pro soutěžící, občerstvení, pronájem hudební 

aparatury při pořádání sportovní akce „Závod dětí na kolech a orientační jízda motocyklů“ v září 

letošního roku. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2019/PAM/004 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 3.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a MOPED TEAM, 

z. s. Tlumačov. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R13/06/04/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Českému svazu včelařů, z. s., ZO Zlín Malenovice neinvestiční finanční 

transfer ve výši 5.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to na nákup 

parního generátoru k tavení vosku. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2019/PAM/005 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 5.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a Českým svazem 

včelařů, z. s., ZO Zlín Malenovice. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R14/06/04/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje *nezveřejňovaný text* neinvestiční finanční transfer ve výši 5.200 Kč  

na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to na pořízení věcných cen, pohárů, 



   

 

 

 
medailí, diplomů na Turnaj konaný v jarních měsících 2019 ve výši 2.860 Kč a na pronájem tělocvičny 

v ZŠ Tlumačov 2.340 Kč. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2019/PAM/006 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 5.200 Kč mezi Obcí Tlumačov a *nezveřejňovaný 

text*. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R15/06/04/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Spolku - Myslivecké sdružení Hék Tlumačov z. s.  neinvestiční finanční 

transfer ve výši 25.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to na nákup 

krmiva pro zvěř, obilí, sůl, medikovaného krmiva, nákup dřeva na opravu mysliveckého zařízení (nákup 

elektrocentrály, materiálu na výměnu střechy na skladě krmiva Ořech a oplocení pronajaté plochy 

Ořech). 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu 

č. 2019/PAM/007 obce Tlumačov ve výši 25.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a Mysliveckým sdružením 

Hék Tlumačov, z. s. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R16/06/04/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje *nezveřejňovaný text* neinvestiční finanční transfer ve výši 8.000 Kč  

na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to na nákup přehrávače s reproduktory a 

mikrofonem k využití na pravidelných schůzkách a besedách pro zlepšení slyšitelnosti předávaných 

informací.  

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2019/PAM/008 – z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 8.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

*nezveřejňovaný text*. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R17/06/04/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Římskokatolické farnosti Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve 

výši 20.000 Kč na základě její Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to na částečnou úhradu 

nákladů na opravu varhan ve farním kostele v Tlumačově. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2019/PAM/009 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 20.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a 

Římskokatolickou farností Tlumačov. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R18/06/04/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Občanskému sdružení Sboru dobrovolných hasičů Tlumačov 

neinvestiční finanční transfer ve výši 7.000 Kč  na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na 

činnost, a to na pořízení pitného režimu, stravy (párek v rohlíku, klobása), cukrovinek a cen do soutěží 

(dárkové balíčky) v rámci rozšíření členské základny na akci Den otevřených dveří na hasičské 

zbrojnici ve výši 5.000 Kč, na pořízení pitného režimu a cukrovinek v rámci návštěvy ZŠ a MŠ v rámci 

hasičské prevence ve výši 500 Kč a na pořízení cen do soutěží (dárkové balíčky) a cukrovinek pro děti 

v rámci akce Den pro rodinu ve výši 1.500 Kč. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2019/PAM/010 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 7.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a Sborem 

dobrovolných hasičů Tlumačov. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R19/06/04/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Tělovýchovné jednotě voltiž Tlumačov, z.s. neinvestiční finanční 

transfer ve výši 20.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to na úhradu 

pronájmu areálu, nákladů na rozhodčí (odměny, cestovné), výdajů na IT pracovníka pro zpracování 

výsledků, zdravotnického dozoru, veterinární služby, zakoupení cen (kokardy, věcné ceny), spotřebního 

materiálu, stravného (rozhodčí, zapisovatelé, IT pracovník, účastníci, personál), zakoupení závodních 



   

 

 

 
dresů pro členy TJ voltiž Tlumačov a výdajů na zakoupení závodního vybavení pro koně v souvislosti 

s pořádáním závodů Českého voltižního poháru v roce 2019 v hale Zemského hřebčince Tlumačov.  

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2019/PAM/011 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 20.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a TJ voltiž 

Tlumačov, z.s. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R20/06/04/19 
 Rada obce Tlumačov neschvaluje hromadnou licenční smlouvu č. VP_2019_32340 se společností OSA – 

ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z. s. se sídlem Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6 – 

Bubeneč, IČO: 63839997. 

 

Usnesení R21/06/04/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr pronájmu části půdního a střešního prostoru na bytovém domě 

č. p. 862, ul. U Trojice za níže uvedených podmínek: 

 účel nájmu: umístění technického zařízení pro bezdrátové připojení k síti internet (přijímač, vysílač)  

 cena nájmu: minimálně 2.000 Kč/měsíc 

 zřízení odpočtového elektroměru v režii nájemce 

 doložení certifikace umístěného zařízení i ve vztahu ke zdraví osob 

 

Usnesení R22/06/04/19 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy místní komunikace v ul. Skály I., Tlumačov“. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje pořadí cenových nabídek  

1) PORR a. s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha - Strašnice, IČ: 430 05 560 

2) DIPS Zlín, spol. s r. o., Nábřeží 599, 760 01 Zlín, IČ: 499 76 311 

3) SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 

620 00 Brno – Brněnské Ivanovice, IČ: 480 35 599 

4) KVARCIT STAV s. r. o., U Hřiště 413, 768 32 Zborovice, IČ: 014 92 853 

5) Skanska a. s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 262 71 303 

 Rada obce Tlumačov schvaluje výběr nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče společnosti 

PORR a. s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha - Strašnice, z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení 

a podání nejvhodnější nabídky s nabídkovou cenou 2.697.820,60 Kč bez DPH.  

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo se společností PORR a. s., 

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha - Strašnice. 

 

Usnesení R23/06/04/19 
 Rada obce projednala Akční plán rozvoje obce na období 2019 až 2022 a doporučuje Zastupitelstvu obce 

Tlumačov schválení tohoto dokumentu. 

 

Usnesení R24/06/04/19 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí záměr společnosti Zlín Net, a.s., Nad Stráněmi 5656, areál UTB, 

760 05 Zlín vybudovat stavbu „Optická síť FTTx Tlumačov, I. etapa“. 

 

Usnesení R25/06/04/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Moped Teamu Tlumačov z. s. bezúplatné zapůjčení hmotného majetku 

Obce Tlumačov (odpadkové koše, nůžkové stany 3x6 a 3x3 m) na závod dne 15. 6. 2019 v Březolupech. 

 

Usnesení R26/06/04/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje prodej vytěženého listnatého dřeva dle přiloženého číselníku za  cenu 1.200 

Kč/m3 + 21 %  DPH.  

 


