
   

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 17. 7. 2019 
 

* VEŘEJNÁ VERZE * 
 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 17. 7. 2019 přijala tato usnesení: 

 

Usnesení R1/09/07/19 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 17. 7. 2019. 

 

Usnesení R2/09/07/19 

 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 R3/09/07/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky částí pozemků p. č. 2462/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace a p. č. 2436/3 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 6,5 m2 

(cca 1,5 x 4,3 m), za níže uvedených podmínek: 

 účel výpůjčky:  realizace rozšíření sjezdu k nemovitosti  

 doba výpůjčky:  na dobu neurčitou 

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

jeho celoroční údržby 

 

Usnesení R4/09/07/19 
Rada obce Tlumačov neschvaluje záměr výpůjčky části pozemku p. č. 448/1 v k. ú. Tlumačov. 

 

Usnesení R5/09/07/19 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na akci malého 

rozsahu „Workoutové hřiště, ul. U Trojice, Tlumačov“ a schvaluje jako zhotovitele stavby společnost 

WORKOUT CLUB PARKS s.r.o., Ludvíkova 1351/16, 716 00 Ostrava - Radvanice z důvodu splnění 

podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 163.691 Kč bez DPH 

(198.066 Kč s DPH). 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu SOD s uvedenou společností. 

 

Usnesení R6/09/07/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje propachtování pozemků KN p. č.503/1,4,5,6,9,12,13,14 o celkové 

výměře 8.323 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě *nezveřejňovaný text* za cenu 2.100 Kč/ha/rok a dále za 

podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. R7/08/06/19 ze dne 5. 6. 2019. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu pachtovní smlouvy. 

 

Usnesení R7/09/07/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 5. 2019 se společností 

PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha - Strašnice. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 

2. 5. 2019. 

 

Usnesení R8/09/07/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Tlumačov (IČ: 70988684) převedení 

finančních prostředků rezervního fondu ve výši 535 000 Kč do fondu investic na realizaci rekonstrukce 

sociálního zařízení WC dívky a na výměnu varných kotlů v kuchyni školní jídelny. 

 

Usnesení R9/09/07/19 
 Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 31.7.2019 s *nezveřejňovaný text* na byt 

č. 8, ulice U Trojice 862, Tlumačov a pověřuje starostu podpisem této dohody. 



   

 

 

 

 

Usnesení R10/09/07/19 
 Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy s *nezveřejňovaný text* na byt č. 8 ulice U Trojice 862 

v Tlumačově na dobu určitou od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019 s možností prodloužení nájemní smlouvy. 

 

Usnesení R11/09/07/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o zajištění hudební produkce Kosovci včetně 

ozvučení a osvětlení a Obcí Tlumačov konané dne 27. 7. 2019 a pověřuje starostu obce Petra Horku 

k podpisu smlouvy. 

 

Usnesení R12/09/07/19 
Rada obce Tlumačov schvaluje zadávací dokumentaci, seznam oslovených uchazečů a způsob uveřejnění 

veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka svítidel pro veřejné osvětlení na ul. Dolní a Masarykova, 

Tlumačov“. 

 

Usnesení R13/09/07/19 
Rada obce Tlumačov schvaluje záměr pachtu pozemků p. č. 2998 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 

31.924 m2 a 510/1 – orná půda o výměře 4.274 m2 vše v k. ú. Tlumačov za následujících podmínek: 

 účel pachtu: zemědělská činnost vykonávaná s péčí řádného hospodáře 

 doba pachtu: na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dohodou smluvních stran nebo 1 rok, 

která počíná plynout od 1. října běžného roku 

 cena pachtu: nájemné činí 1 % z průměrné ceny dle seznamu katastrálních území a 

vyhlášky vydané Ministerstvem financí, minimálně však 3.100 Kč/ha/rok 

 termín uzavření pachtu: od 1. 10. 2019 v případě dohody se stávajícím pachtýřem, jinak od 1. 10. 2020 

 

Usnesení R14/09/07/19 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Oprava chodníků na ul. Jiráskova, Machovská a Družstevní, Tlumačov, 

Tlumačov“ 

 Rada obce Tlumačov schvaluje pořadí cenových nabídek  

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

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

2. Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o., Kroměříž, Kotojedy 56, PSČ 76701, IČ 269 08 298 

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

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 620 00 

Brno – Brněnské Ivanovice, z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání nejvhodnější 

nabídky s celkovou nabídkovou cenou 2.068.130 Kč bez DPH  
 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo se společností SWIETELSKY 

stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 620 00 Brno – Brněnské 

Ivanovice. 
 

Usnesení R15/09/07/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje rozsah zadání pro vyhotovení projektové dokumentace na akci 

„Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově“ na stávajícím půdorysu hřbitova. 

 

Usnesení R16/09/07/19 

Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p. č. 2456/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 2,5 m2 (cca 0,5 x 5,0 m), za níže uvedených 

podmínek: 

 účel výpůjčky  realizace rozšíření sjezdu k nemovitosti  

 doba výpůjčky  na dobu neurčitou 

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

   celoroční údržby  


