
   

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 13. 5. 2020 

 
* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 13. 5. 2020 přijala tato usnesení: 

 

 

 

Usnesení R1/19/05/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 13. 5. 2020. 

 

Usnesení R2/19/05/20 

 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 R3/19/05/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje smlouvu o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí č. 71/2018 

pro rozsah stavebního objektu „SO 402 - Přeložka elektro kabelů“, který je součástí stavby 

„Revitalizace parku náměstí Komenského, Tlumačov“, se společností E.ON Distribuce, a. s., 

F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o převodu práv a povinností 

z územního rozhodnutí. 

 

Usnesení R4/19/05/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Smlouvu o právu stavebníka provést stavbu „Výrobní hala a zpevněné 

plochy, Tlumačov“ se společnosti Navláčil invest, s.r.o., se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o právu stavebníka provést stavbu.  

 

Usnesení R5/19/05/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje finanční dar ve výši 3.000 Kč pro organizaci Linka bezpečí, z.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 Linka bezpečí, z.s., 

Ústavní 95, 181 02 Praha 8. 

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

 

Usnesení R6/19/05/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje zadávací dokumentaci, seznam oslovených uchazečů a způsob uveřejnění 

veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava fasády staré budovy ZŠ Tlumačov“. 

 

Usnesení R7/19/05/20 

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

rozsahu „Dodávka mulčovače pro obec Tlumačov“ a schvaluje jako dodavatele univerzálního 

mulčovače pro mechanizaci údržby obce Tlumačov společnost AGROTECHNIC MORAVIA a.s., 

Lipenská 1120/47, 772 11 Olomouc - Hodolany z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání 

nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 99.900 Kč bez DPH. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

Usnesení R8/19/05/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky částí pozemku p. č. 2455/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k.ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 12 m2 za níže uvedených podmínek: 

 účel výpůjčky:  realizace rozšíření sjezdu k nemovitosti  

 doba výpůjčky:  na dobu neurčitou 

 povinnost vypůjčitele: udržování předmětu výpůjčky ve funkčním a estetickém stavu a provádění jeho 

     celoroční údržby  

 

Usnesení R9/19/05/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje obnovení provozu Mateřské školy Tlumačov, okres Zlín, příspěvkové 

organizace, Masarykova 63 od 25. 5. 2020.  

 

Usnesení R10/19/05/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s *nezveřejňovaný text* na pronájem 

části pozemku KN p. č. 2543 – ostatní plocha o výměře 3.557 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě, do 31. 5. 

2021. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu dodatku k nájemní smlouvě. 


