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U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 7. 10. 2020 
 

*** VEŘEJNÁ VERZE *** 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 7. 10. 2020 přijala tato usnesení: 

 

 

Usnesení R1/24/10/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 7. 10. 2020. 

 

Usnesení R2/24/10/20 

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 zapisovatele Ing. Jana Rýdla. 

 

Usnesení R3/24/10/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje předložený Pořadník č. 27/2020 na obsazení obecních bytů dle Zásad 

hospodaření s bytovým fondem v majetku obce Tlumačov schválených dne 26.10.2016. 

 

Usnesení R4/24/10/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č.2445 - ostatní plocha, ostatní komunikace v 

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

➢ účel výpůjčky   realizace rozšíření sjezdu k nemovitosti  

➢ doba výpůjčky   na dobu neurčitou 

➢ povinnost výpůjčitele  udržování předmětu výpůjčky ve funkčním a estetickém stavu a  

provádění jeho celoroční údržby. 

 

Usnesení R5/24/10/20 

➢ Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Nákup a instalace serveru na OÚ Tlumačov“. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření smlouvy se společností TC servis, s. r. o., tř. Tomáše Bati 1845, 

765 02 Otrokovice, IČ: 25533673 z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání nabídky 

s nabídkovou cenou 142.575 Kč bez DPH (172.515,75 Kč vč. DPH). 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dodávce se společností TC servis, s. r. o., 

tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice, IČ: 25533673. 

 

Usnesení R6/24/10/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje Moped Teamu Tlumačov z. s. bezúplatné zapůjčení hmotného majetku Obce 

Tlumačov (pivní sety, odpadkové koše a nůžkový stan) a bezúplatný pronájem pozemku parc.č. 1607/1 na 

„Orientační jízdu motocyklů“ 18.10.2020 (náhradní termín 24.10.2020) v Tlumačově. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Petr Horka 

                                 starosta obce                                                                                                                                                                                                        

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 


