
   

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 5. 6. 2019 

 

 
* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 5. 6. 2019 přijala tato usnesení: 

 

 

Usnesení R1/08/06/19 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 5. 6. 2019. 

 

Usnesení R2/08/06/19 

 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 R3/08/06/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování servisních služeb č. PG2013035 

Tlumačov se společností Geomorava, s.r.o., Milíčova 13 796 01 Prostějov, IČ: 04415205 a pověřuje 

starostu pana Petra Horku podpisem tohoto Dodatku č. 1. 

 

Usnesení R4/08/06/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje finanční dar ve výši 10.000 Kč pro * nezveřejňovaný text *  

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Darovací smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 10.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a obdarovaným * nezveřejňovaný 

text *  
 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R5/08/06/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2486/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 16,5 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za podmínek stanovených v záměru 

* nezveřejňovaný text * za podmínek stanovených v záměru viz usnesení R9/07/05/19 ze dne 15. 5. 

2019. 

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

 

Usnesení R6/08/06/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Smlouvu o podmínkách a právu provést stavbu „Oprava chodníku na ul. 

Kvasická, Tlumačov“ se Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, zastoupeným 

příspěvkovou organizací ŘSZK p. o., se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o podmínkách a právu stavebníka provést 

stavbu.  

 

Usnesení R7/08/06/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr pachtu pozemků p. č. 503/1,4,5,6,9,12,13 a 14 v k. ú. Tlumačov na 

Moravě o celkové výměře 8.323 m2 za následujících podmínek: 

 účel pachtu: sečení travního porostu v intervalu min. 2x ročně  

 doba pachtu: na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení 

 cena pachtu: min. 2.000 Kč/ha/rok 

 povinnost pachtýře: udržování předmětu pachtu ve funkčním a estetickém stavu a provádění jeho 

     celoroční údržby  

 



   

 

 

 

 

Usnesení R8/08/06/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje místní organizaci KDU-ČSL Tlumačov bezplatné zapůjčení travnaté plochy 

na náměstí Komenského (vedle KIS), WC v budově č.p. 65 a bezplatné zapůjčení a dopravu hmotného 

majetku Obce Tlumačov (5 pivních setů) na akci „Škola končí, prázdniny začínají“, dne 28. 6. 2019.  

 

Usnesení R9/08/06/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje bezplatný pronájem Klubu obce na Zábraní v termínu 14. 6. 2019 pro DDM 

Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov na „Aerobikovou rozlučku“. 

 

Usnesení R10/08/06/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje ceny za zapůjčení drobného hmotného majetku Obce Tlumačov ve správě 

KIS Tlumačov platné od 1. 7. 2019 takto: 

  lavička    30 Kč/ks 

  stůl venkovní  50 Kč/ks 

  pivní set   100 Kč/ks 

  židle    50 Kč/ks 

  stůl interiérový  100 Kč/ks 

  velký stan nůžkový 6x3       400 Kč 

  malý stan nůžkový 3x3        200 Kč 

  stojan na odpadkový pytel 50 Kč/ks 

  Ceny jsou stanoveny při zapůjčení na 3 dny, tj. 72 hodin. Při zapůjčení 5 ks – 10 ks majetku (pivní set, židle 

a stůl interiérový) je požadována vratná kauce 2.000 Kč, při zapůjčení 10 ks a více je požadována vratná 

kauce 4.000 Kč. 

 

Usnesení R11/08/06/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách „Hvězdiček“ a „Sluníček“ Mateřské školy 

Tlumačov, okres Zlín, příspěvkové organizaci, pro školní rok 2019/2020 na počet 28 dětí na třídu. 

 

Usnesení R12/08/06/19 
 Rada obce schvaluje nabídku společnosti innogy Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 – 

Strašnice, IČ 49903209 na odběr silové elektrické energie na období 2020-2021 pro Obec Tlumačov i ZŠ 

Tlumačov za ceny uvedené v této nabídce a pověřuje starostu obce Petra Horku podpisem předloženého 

akceptačního protokolu.  

 

Usnesení R13/08/06/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje v souladu s Vnitřním platovým předpisem platným pro ředitele školských 

zařízení, jejichž zřizovatelem je obec Tlumačov, řediteli ZŠ Tlumačov * nezveřejňovaný text * mimořádnou 

finanční odměnu ve výši 40 % celkového měsíčního platu. 

 

Usnesení R14/08/06/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje v souladu s Vnitřním platovým předpisem platným pro ředitele školských 

zařízení, jejichž zřizovatelem je obec Tlumačov, ředitelce MŠ Tlumačov * nezveřejňovaný text * 

mimořádnou finanční odměnu ve výši 40 % celkového měsíčního platu. 

 

Usnesení R15/08/06/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Dohodou o poskytnutí slevy na některé položky ve vyúčtování služeb 

elektronických komunikací pro služební mobilní telefony se společností O2 Czech Republic a. s., se 

sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Dohodou o poskytnutí slevy na některé položky ve 

vyúčtování služeb elektronických komunikací.  

 

Usnesení R16/08/06/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje zadávací dokumentaci, seznam oslovených uchazečů a způsob uveřejnění 

veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna zdrojů tepla v BD ul. U Trojice 862, Tlumačov“. 

 

 



   

 

 

 

 

Usnesení R17/08/06/19 
 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 zadávacího řízení 

podle zákona č.134/2016 Sb. na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu „Výměna zdrojů tepla 

v BD ul. U Trojice 862, Tlumačov“. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu příkazní smlouvy.  

 

Usnesení R18/08/06/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje zadávací dokumentaci, seznam oslovených uchazečů a způsob uveřejnění 

veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava chodníků na ul. Machovská, Jiráskova a Družstevní, Tlumačov“. 

 

Usnesení R19/08/06/19 
 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 zadávacího řízení 

podle zákona č.134/2016 Sb. na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu „Oprava chodníků na 

ul. Machovská, Jiráskova a Družstevní, Tlumačov“. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu příkazní smlouvy.  

 


