
   

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 10. 6. 2020 

 
* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 10. 6. 2020 přijala tato usnesení: 

 

 

Usnesení R1/20/06/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 10. 6. 2020. 

 

Usnesení R2/20/06/20 

 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 R3/20/06/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Moped Teamu Tlumačov z. s. bezúplatné zapůjčení a dopravu hmotného 

majetku Obce Tlumačov (pivní sety a odpadkové koše) a bezúplatný pronájem pozemku parc. č. 1605/1, 

1607/1 na Dětský cyklistický závod, který se uskuteční dne 14. 6. 2020 v Tlumačově. 

 

Usnesení R4/20/06/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje spolku S.K. Tlumačov neinvestiční finanční transfer ve výši 6.000 Kč 

na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to na pořízení pohárů, cen a občerstvení 

pro zúčastněné hráče Turnaje mladších žáků a přípravky. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2020/PAM/011 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 6.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a S.K. Tlumačov. 

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

 

Usnesení R5/20/06/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje podání písemné výpovědi z nájemních, respektive pachtovních smluv se 

společností ZEMET spol. s r.o., se sídlem Tečovice 45, 763 02 Zlín, SALIX MORAVA a.s., Revoluční 30, 

751 17 Horní Moštěnice a LUKROM plus s.r.o., Lípa 81, 763 11 Lípa na pozemky vhodné pro zemědělskou 

činnost p. č. 2848, 2864, 2892, 3052 a 3091 v k. ú. Tlumačov na Moravě. 

 

Usnesení R6/20/06/20 

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

komunikace v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 12,5 m2 (cca 2,5 x 5,0 m), 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 R7/20/06/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 2455/1 - ostatní plocha, ostatní 

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

stanovených v záměru viz usnesení č. R8/19/05/20 ze dne 13. 5. 2020. 

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

 

 

 

Usnesení R8/20/06/20 



   

 

 

 

 

 Rada obce Tlumačov schvaluje přeřazení *nezveřejňovaný text*  z bytu 1+0 č. 25 do bytu 1+1 č. bytu 

27 na DPS v Tlumačově od 1. 7. 2020. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 25 pro *nezveřejňovaný text*  od 

1. 7. 2020 a pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy na volný byt v DPS. 

 

Usnesení R9/20/06/20 

 Rada obce Tlumačov na základě doporučení hodnotitelské komise ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Oprava fasády staré budovy ZŠ Tlumačov“. 

 

Usnesení R10/20/06/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou nabídku na dodávky zemního plynu na rok 2021 a 2022. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce Petra Horku podpisem akceptačního protokolu ze dne 9. 6. 

2020 a následně podpisem smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu se společností 

innogy Energie s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 – Strašnice, na rok 2021 a 2022.  

 

Usnesení R11/20/06/20 

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

rozsahu „Dodávka sekacího rideru pro obec Tlumačov“ a schvaluje jako dodavatele sekacího rideru pro 

údržbu obce Tlumačov společnost PATRICK s.r.o., Kvítková 248, 760 01 Zlín z důvodu splnění 

podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 224.281 Kč bez DPH. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Kupní smlouvy. 

 

Usnesení R12/20/06/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách „Hvězdiček“ a „Sluníček“ Mateřské školy 

Tlumačov, okres Zlín, příspěvkové organizaci, pro školní rok 2020/2021 na počet 28 dětí na třídu. 

 

Usnesení R13/20/06/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje po dobu epidemiologických opatření mezi místa určená obcí ke konání 

svatebních obřadů, venkovní prostor náměstíčko u obecního úřadu. 

 

Usnesení R14/20/06/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Kupní smlouvu na nákup písku, který byl doplněn na beachvolejbalové 

hřiště v ul. Sportovní v rámci pravidelné údržby sportovišť obce, se společnosti CEMEX Sand, k.s., se 

sídlem Masarykovo náměstí 207, 763 61 Napajedla. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Kupní smlouvy.  

 

Usnesení R15/20/06/20 

 Rada obce Tlumačov schvaluje S. K. Tlumačov z.s. bezúplatné zapůjčení a dopravu hmotného majetku 

Obce Tlumačov (pivní sety a odpadkové koše) na „Turnaj přípravek a mladších žáků“ 13. 6. 2020 

v Tlumačově. 

 

Usnesení R16/20/06/20 

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

veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově – 1. etapa“. 

 

Usnesení R17/20/06/20 

 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 zadávacího řízení podle 

zákona č. 134/2016 Sb. na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu „Rekonstrukce hřbitova 

v Tlumačově – 1. etapa“. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu příkazní smlouvy.  


