
   

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 16. 10. 2019 

 
* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 16. 10. 2019 přijala tato usnesení: 

 

 

 

Usnesení R1/12/10/19 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 16. 10. 2019. 

 

Usnesení R2/12/10/19 

 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 zapisovatelku pí Danu Kouřilovou. 

 

Usnesení R3/12/10/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předložený Pořadník č. 25/2019 na obsazení obecních bytů dle Zásad 

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

   

Usnesení R4/12/10/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje aktualizaci Provozního řádu Klubu obce na Zábraní v předloženém znění. 

 

Usnesení R5/12/10/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje zapojení provozní dotace Základní škole Tlumačov p. o. v období září – 

prosinec 2019 do výše 100.000 Kč na krytí nákladů spojených s realizací projektu „Šablony II“. 

 

Usnesení R6/12/10/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků Základní školy Tlumačov p. o., 

Masarykova 63, ve 3. třídě, a to z počtu 30 žáků na počet 31 žáků ve třídě, pro školní rok 2019/2020. 

 

Usnesení R7/12/10/19 
 Rada obce Tlumačov schvaluje podání písemné výpovědi z nájemní smlouvy se společností 

Plemenářské služby, a. s., U Farmy 275, 765 02 Otrokovice na pozemek vhodný pro zemědělskou 

činnost p. č. 3322 v k.ú. Tlumačov na Moravě, který je určen k provedení úpravy vybraných polních 

cest v rámci KPÚ Tlumačov na Moravě.  

 Rada obce Tlumačov schvaluje podání písemné žádosti na Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový 

úřad pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně o vytyčení a obnovení vybrané polní cesty dle plánu 

společných zařízení schváleného usnesení ZO Tlumačov č.Z5/26/06 dne 21. 6. 2006. 

 

Usnesení R8/12/10/19 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Modernizace sběrného dvoru Tlumačov – stavební část“ 

 Rada obce Tlumačov schvaluje pořadí cenových nabídek  

1) SWIETELSKY stavební s. r. o., Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 480 35 599 

2) PORR a. s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 430 05 560 
3) Navláčil stavební firma, s. r. o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144 

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

SWIETELSKY stavební s. r. o., Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí, z důvodu splnění podmínek 

zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky s celkovou nabídkovou cenou 1.289.620 Kč bez DPH  

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo se společností SWIETELSKY 

stavební s. r. o., Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí. 



   

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení R9/12/10/19 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Modernizace sběrného dvoru Tlumačov - dodávky“ 

 Rada obce Tlumačov schvaluje pořadí cenových nabídek  

1) ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČ: 253 47 942 

2) Zálesí, a.s., Uherskobrodská 119, 763 26 Luhačovice, IČ: 001 35 143 
3) MEVA-BRNO, s.r.o., 24. dubna 428, 664 43 Želešice, IČ: 634 71 892 

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

ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení 

a podání nejvýhodnější nabídky s celkovou nabídkovou cenou 594.400 Kč bez DPH  

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Kupní smlouvy se společností ELKOPLAST 

CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín. 

 

Usnesení R10/12/10/19 
 Rada obce Tlumačov byla seznámena se žádostí vedoucí organizace MŠ Klubíčko Tlumačov, s.r.o. 

*nezveřejňovaný text* ze dne 15. 10. 2019 a souhlasí s provedením instalace nástěnné klimatizace do 

prostor 3. třídy v objektu mateřské školy v ul. U Trojice č. p. 336 v souladu s čl. IV. Nájemní smlouvy ze 

dne 31. 5. 2004. 

 


