
   

 

 

 

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Tlumačov č. 15 ze dne 22. 01. 2020 – veřejná verze  Strana 1  

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 22. 01. 2020 
 

*** VEŘEJNÁ VERZE *** 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 22. 01. 2020 přijala tato usnesení: 

 

Usnesení R1/15/01/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 22. 01. 2020. 

 

Usnesení R2/15/01/20 

Rada obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu bez připomínek, byla seznámena s plněním usnesení 

z minulého zasedání rady obce – bez připomínek a schválila zapisovatele Ing. Jana Rýdla. 

 

Usnesení R3/15/01/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje vyřazení nefunkčního a nepotřebného majetku z evidence obce Tlumačov 

ke dni 31.12.2019. 

 

Usnesení R4/15/01/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Směrnici pro přidělování OOPP a mycích prostředků v předloženém znění. 

 

Usnesení R5/15/01/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Místní provozní řád nízkotlaké teplovodní kotelny na pevná paliva 

v předloženém znění. 

 

Usnesení R6/15/01/20 

Rada obce Tlumačov bere na vědomí výsledek výběrového řízení na pracovní místo mzdová účetní – 

personalistka OÚ Tlumačov. 

 

Usnesení R7/15/01/20 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje od 23. 1. 2020 na dobu neurčitou pronájem dětské ordinace a část 

společných prostor o celkové výměře 46,05 m2 v objektu zdravotního střediska ul. Dolní 95 

v Tlumačově společnosti PEGEPE s.r.o. se sídlem Nádražní 386, 763 62 Tlumačov k provozování 

nestátního zdravotnického zařízení – praktický lékař pro děti a dorost. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 

 

Usnesení R8/15/01/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje bezplatný pronájem Klubu obce na Zábraní v termínu  

17.–19. 1. 2020 pro S.K. Tlumačov z.s. na uspořádání výroční schůze spolku. 

 

Usnesení R9/15/01/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje bezplatný pronájem Klubu obce na Zábraní v termínu  

12. – 14. 3. 2020 pro ZO ČZS Tlumačov na „Výroční schůzi“. 

 

Usnesení R10/15/01/20 

➢  Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 2539/2 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 12,5 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě *nezveřejňovaný text*, za podmínek 

stanovených v záměru viz. usnesení č. R8/14/12/19 ze dne 18. 12. 2019. 

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

 

Usnesení R11/15/01/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky částí pozemku p.č. 2446/2 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k.ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 15 m2 a cca 10 m2 za níže uvedených podmínek: 

➢ účel výpůjčky   realizace rozšíření sjezdu k nemovitosti  

➢ doba výpůjčky   na dobu neurčitou 
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➢ povinnost vypůjčitele udržování předmětu výpůjčky ve funkčním a estetickém stavu a 

provádění jeho celoroční údržby. 

 

Usnesení R12/15/01/20 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 10. 12. 2007 dohodou ke dni 

31. 1. 2020 s *nezveřejňovaný text* na ordinaci v objektu Domu s pečovatelskou službou, náměstí 

Komenského 848 v Tlumačově. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy. 

 

Usnesení R13/15/01/20 

Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 31. 1. 2020 s *nezveřejňovaný text* a 

pověřuje starostu podpisem této dohody. 

 

Usnesení R14/15/01/20 

Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy s *nezveřejňovaný text* na dobu určitou od 1.2.2020 do 

31.12.2020 s možností prodloužení nájemní smlouvy dodatkem. 

 

Usnesení R15/15/01/20 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předložený návrh Rámcové kupní smlouvy číslo V101520 na dodávky 

kovového odpadu (šrotu) mezi Obcí Tlumačov a Metalšrot Tlumačov a.s., IČ 46901094, Mánesova 510, 

763 62 Tlumačov 

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

 

Usnesení R16/15/01/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje Přílohu č. 2/4 Smlouvy o odběru obalových a dalších druhů odpadů č. 525 

uzavřenou se společností Sběrné suroviny UH, s.r.o., Průmyslová 1147, 686 01 Uherské Hradiště, 

IČ: 25599895. 

 

Usnesení R17/15/01/20 

➢ Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na akci malého 

rozsahu „Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově – vyhotovení PD“ a schvaluje jako zhotovitele 

projektové dokumentace společnost Studio 97 A s.r.o., Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín z důvodu splnění 

podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 215.000 Kč bez DPH 

(260.150 Kč s DPH). 

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

 

Usnesení R18/15/01/20 

➢ 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 zjednodušeného 

podlimitního řízení podle zákona č.134/2016 Sb. na veřejné zakázky „Oprava silnice II/367 a chodníku 

ul. Kvasická, Tlumačov a Revitalizace parku náměstí Komenského, Tlumačov“. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu příkazní smlouvy. 

 

Usnesení R19/15/01/20 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje jmenování členů a náhradníků hodnotící komise pro posouzení a 

hodnocení podaných nabídek na realizaci veřejných zakázek „Oprava silnice II/367 a chodníku ul. 

Kvasická, Tlumačov a Revitalizace parku náměstí Komenského, Tlumačov“. 

Členové: 

1. Ing. Michal Horák  

2. Ing. Jaroslav Ševela 

3. Ing. Josef Šico 

4. Lenka Řeháková 

5. Michal Veselský 

 

Náhradníci: 

1. Ing. Štefan Hrtús 
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2.  Vladimír Skopalík 

3. Ing. Jan Rýdel 

 

➢ Rada obce Tlumačov ukládá hodnotící komisi přípravu zadávacích podmínek na realizaci veřejných 

zakázek „Oprava silnice II/367 a chodníku ul. Kvasická, Tlumačov a Revitalizace parku náměstí 

Komenského, Tlumačov“ a dále ji pověřuje hodnocením nabídek, posouzením splnění podmínek účasti 

v zadávacím řízení a posouzením mimořádné nízké nabídkové ceny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

                                 starosta obce                                                                                                                                                                                                        

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 
 


