
   

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 18. 9. 2019 
 

* VEŘEJNÁ VERZE * 
 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 18. 9. 2019 přijala tato usnesení: 

 

 

Usnesení R1/11/09/19 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 18. 9. 2019. 

 

Usnesení R2/11/09/19 

 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 R3/11/09/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje přílohu č. 4 k Nájemní smlouvě č.221/2008 ze dne 17. 4. 2008 na 

pronájem zemědělských pozemků ve vlastnictví obce Tlumačov v k. ú. Tlumačov na Moravě se 

společností LUKROM plus s.r.o., Lípa 81, 763 11 Lípa. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu přílohy č. 4 k Nájemní smlouvě č. 221/2008 ze 

dne 17. 4. 2008.  

 

Usnesení R4/11/09/19 
 Rada obce Tlumačov revokuje usnesení č. R15/09/07/19 ze dne 17. 7. 2019 v plném rozsahu. 

 Rada obce Tlumačov doporučuje Zastupitelstvu obce Tlumačov schválit rozsah zadání pro vypracování 

projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově“ na stávajícím půdorysu 

hřbitova.  

 

Usnesení R5/11/09/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje zadávací dokumentaci, seznam oslovených uchazečů a způsob uveřejnění 

veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace sběrného dvoru Tlumačov – stavební část“. 

 

Usnesení R6/11/09/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje zadávací dokumentaci, seznam oslovených uchazečů a způsob uveřejnění 

veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace sběrného dvoru Tlumačov - dodávky“. 

 

Usnesení R7/11/09/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje příkazníka, společnost PORADENSTVÍ P+P s.r.o., se sídlem Lipová 

126, 751 14 Dřevohostice, pro zastupování příkazce, kterým je obec Tlumačov, k administraci 

zadávacího řízení podle zákona č.134/2016 Sb. na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu 

„Modernizace sběrného dvoru, Tlumačov“. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu příkazní smlouvy.  

 

Usnesení R8/11/09/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje zadávací dokumentaci, seznam oslovených uchazečů a způsob uveřejnění 

veřejné zakázky malého rozsahu „Parkovací stání u BD č. p. 630, ul. Jana Žižky, Tlumačov“. 

 

Usnesení R9/11/09/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 2445 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře cca 25 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě *nezveřejňovaný text*, za podmínek stanovených 

v záměru viz usnesení č. R16/10/08/19 ze dne 21. 8. 2019. 

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

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení R10/11/09/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku částí pozemků p. č. 2608/2 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace a p. č. 2608/3 – orná půda o celkové výměře cca 23 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za 

podmínek stanovených v záměru *nezveřejňovaný text*, za podmínek stanovených v záměru viz 

usnesení č. R5/10/08/19 ze dne 21. 8. 2019. 

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

 

Usnesení R11/11/09/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje cenu kurzu jógy pro děti v termínu od 1. října do 31. prosince ve výši 

300 Kč/osoba a v termínu od 1. ledna do 31. května ve výši 500 Kč/osoba. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje cenu kurzu jógy pro dospělé v termínu od 1. října do 31. prosince ve 

výši 450 Kč/osoba a v termínu od 1. ledna do 31. května ve výši 750 Kč/osoba. 

 

Usnesení R12/11/09/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje prodejní cenu 60 Kč za 1 ks papírové tašky s potiskem. 


