
   

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 18. 3. 2020 

 
* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 18. 3. 2020 přijala tato usnesení: 

 

 

Usnesení R1/17/03/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 18. 3. 2020. 

 

Usnesení R2/17/03/20 

 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 R3/17/03/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje od 1. 4. 2020 na dobu určitou do 31. 12. 2020 pronájem buňky č. 5, 6 

v objektu Domu služeb č. p. 799, ul. nám. Komenského v Tlumačově *nezveřejňovaný text* za účelem 

prodeje dárkového zboží a vína. 

 

Usnesení R4/17/03/20 

 Rada obce Tlumačov bere na vědomí obdrženou písemnou výpověď ze Smlouvy o poskytnutí profilu 

zadavatele č. P08/2012 se společností VIOLETTE, s.r.o., se sídlem Tovární 42a, 779 00 Olomouc. 

 Rada obce Tlumačov ukládá starostovi požádat společnost VIOLETTE, s.r.o., se sídlem Tovární 42a, 

779 00 Olomouc o přípravu dat pro import do aktuálně používaného elektronického nástroje. 

 

Usnesení R5/17/03/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávce softwarových produktů a 

poskytování servisních služeb č.00284572/000/2014 ze dne 6. 10. 2014 se společností INISOFT s.r.o., 

Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě. 

 

Usnesení R6/17/03/20 

Rada obce Tlumačov souhlasí s konáním jednodenního závodu motocyklů „Moped rallye Tlumačov 2020 a 

závod Moto Veteránů“ pořádaným spolkem Moped Team Tlumačov z. s. dne 6. 6. 2020 na místních 

komunikacích obce Tlumačov dle předložené žádosti a za podmínky informování občanů a firem v okolí 

trati na v ul. Machovská, Dr. Ignáce Horníčka, Nádražní, Sokolská, Nivy a Nivy II o pořádání závodu 

informačním dopisem v přiloženém znění. 

 

Usnesení R7/17/03/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 6.000 Kč pro Oblastní spolek Českého červeného kříže 

Zlín. Dotace je účelově určena na náklady na provoz osobního vozu ošetřovatelkám, náhradu mzdy, 

odvody a provoz ošetřovatelské péče.  

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2020/EO/007 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 6.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, Potoky 3314, 760 01 Zlín. 

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

 

Usnesení R8/17/03/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 20.000 Kč pro Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. 

Dotace je účelově určena na úhradu základních a fakultativních činností pro uživatele CHB Boršice. 



   

 

 

 

 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2020/EO/008 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 20.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem 

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. 

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

 

Usnesení R9/17/03/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje finanční dar ve výši 5.000 Kč pro *nezveřejňovaný text* 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Darovací smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 5.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a obdarovaným *nezveřejňovaný 

text* 
 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R10/17/03/20 

 Rada obce Tlumačov neschvaluje finanční dar pro Elim Vsetín, o.p.s., Smetanova 1484, 755 01 Vsetín. 

 

Usnesení R11/17/03/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 5.000 Kč pro Domov pro seniory Lukov p. o. Dotace je 

účelově určena na provoz zařízení a péči o seniory – klienty domova. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2020/EO/009 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 5.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem 

Domov pro seniory Lukov p. o., Hradská 82, 763 17 Lukov. 

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

 

Usnesení R12/17/03/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje prodej vytěženého listnatého dřeva za cenu 1.900 Kč/m3 + 21 % DPH za 

akát a 1.100 Kč/m3 + 21 % DPH za ostatní dřeviny dle přiloženého číselníku. 

 

Usnesení R13/17/03/20 

 Rada obce Tlumačov neschvaluje záměr pronájmu částí pozemků p. č.1455/1 – ostatní plocha, zeleň nebo 

p. č.1455/3 – zahrada o výměře cca 30 m2 vše v k. ú. Tlumačov na Moravě 

 

Usnesení R14/17/03/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje dle § 245 odstavec 3 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, 

odmítnutí námitky stěžovatele ZAMONT cz s.r.o., Mlýnská 253, 687 24 Uherský Ostroh, IČ: 26284570 

proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení „Oprava silnice II/367 a 

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

 

 


