
   

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 26. 2. 2020 

 
* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 26. 2. 2020 přijala tato usnesení: 

 

 

Usnesení R1/16/02/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 26. 2. 2020. 

 

Usnesení R2/16/02/20 

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

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

 

Usnesení R3/16/02/20 

 Rada obce Tlumačov bere na vědomí stav výběru poplatků za svoz a likvidaci komunálního odpadu, 

poplatků a známky za psy a poplatků z nájmů zahrádek ke dni 31. 12. 2019 a projednala rozúčtování 

nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu dle OZV č. 2/2019. 

 

Usnesení R4/16/02/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje záměr pronajmout buňku č. 5,6 v objektu domu služeb v Tlumačově, nám. 

Komenského č. p. 799 za následujících podmínek: 

- účel pronájmu  – prodej dárkového zboží a vína  

- doba pronájmu  – od 1. 4. 2020 na dobu určitou 

- cena nájmu  – 542 Kč/měsíc + zálohy vodného. 

 

Usnesení R5/16/02/20 

Rada obce Tlumačov projednala předloženou Výroční zprávu Obecního úřadu Tlumačov za rok 2019 bez 

připomínek. 

 

Usnesení R6/16/02/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Servisní smlouvu programového vybavení CODEXIS® GREEN 

č. 490200289 se společností ATLAS consulting spol. s r.o. se sídlem Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava, 

Moravská Ostrava, IČ 46578706. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu uvedené servisní smlouvy. 

 

Usnesení R7/16/02/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Smlouvu č. 493200153 o dodávce doplňku Monitor Obecní samospráva 

k programovému vybavení CODEXIS GREEN a jeho aktualizací se společností ATLAS consulting 

spol. s r.o. se sídlem Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 46578706. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu uvedené smlouvy. 

 

Usnesení R8/16/02/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 2446/2 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 15 m2 a cca 10 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě *nezveřejňovaný text* za 

podmínek stanovených v záměru viz usnesení č.R11/15/01/20 ze dne 22. 1. 2020. 

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

 

Usnesení R9/16/02/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy se společností 

E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7 



   

 

 

 

 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy. 

 

Usnesení R10/16/02/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 10. 2019 se 

společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 

620 00 Brno. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 10. 

2019. 

 

Usnesení R11/16/02/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje pořádání akcí v areálu Zemského hřebčince Tlumačov s.p.o. v roce 2020 

uvedených v přiloženém seznamu za podmínky dodržení určených veterinárních podmínek pro konání 

jednotlivých akcí. 

 

Usnesení R12/16/02/20 

Rada obce schvaluje v rámci aktivní politiky zaměstnanosti pro rok 2020 vytvoření max. 7 pracovních míst 

pro veřejně prospěšné práce (VPP) dle potřeby obce jen na nezbytně nutné a potřebné práce s nástupem dle 

možností a doporučení Úřadu práce ČR.  

 

Usnesení R13/16/02/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje přijetí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje pro JSDH Tlumačov 

do výše 63.000 Kč poskytnuté na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/0078/2020/KH schválené 

usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje dne 16. 12. 2019. 

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

 

Usnesení R14/16/02/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 34.198 Kč pro SENIOR Otrokovice, p.o.. Dotace je 

účelově určena. Podpora registrované sociální služby: Denní stacionář, Domov se zvláštním režimem, 

Domov pro seniory B, Domov pro seniory C, Odlehčovací služba B. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2020/EO/003 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 34.198 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem 

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice. 

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

 

Usnesení R15/16/02/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 14.160 Kč pro Sociální služby města Kroměříže, p.o. 

Dotace je účelově určena na provozní náklady. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2020/EO/004 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 14.160 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem 

Sociální služby města Kroměříže, p.o. 

 Rada obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R16/16/02/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 12.000 Kč pro Společnost pro ranou péči, pobočka 

Olomouc. Dotace je účelově určena na mzdové náklady poradce, pohonné hmoty, cestovné, hračky a 

speciální pomůcky, odbornou literaturu, pojištění a údržbu služebního auta, telefony, poštovné a 

kancelářské potřeby. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2020/EO/005 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 12.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem 

Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, Střední novosadská 356/52, 779 00 Olomouc. 

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

 

Usnesení R17/16/02/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 13.000 Kč pro Charitu Otrokovice. Dotace je účelově 

určena: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – terénní. 



   

 

 

 

 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2020/EO/006 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 13.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem 

Charita Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice. 

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

 

Usnesení R18/16/02/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje finanční dar ve výši 3.000 Kč pro Andělé Stromu života p.s. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Darovací smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 3.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a obdarovaným Andělé stromu života 

p.s., Kostelní 71/37, 741 01 Nový Jičín. 

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

 

Usnesení R19/16/02/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje finanční dar ve výši 2.000 Kč pro Centrum pro zdravotně postižené 

Zlínského kraje, o.p.s. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Darovací smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 2.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a obdarovaným Centrum pro 

zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s., Gahurova 5265, 760 01 Zlín 

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

 

Usnesení R20/16/02/20 

Rada obce Tlumačov bere na vědomí Zprávu o činnosti JSDH Tlumačov za rok 2019 a schvaluje vyplacení 

finanční odměny formou daru jednotlivým členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov dle 

předloženého návrhu.  

 

Usnesení R21/16/02/20 

 Rada obce Tlumačov bere na vědomí podanou cenovou nabídku uchazeče na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Dodávka traktoru Zetor PROXIMA 100 CL pro obec Tlumačov“ a schvaluje 

jako dodavatele společnost ZÁLESÍ a.s., Luhačovice, Uherskobrodská 119, PSČ 763 26, IČ: 

00135143 z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky 

v celkové ceně 1,075.000 Kč bez DPH (1,300.750 Kč s DPH). 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy s uvedenou společností. 
 


