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U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 16. 12. 2020 
 

*** VEŘEJNÁ VERZE *** 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 16. 12. 2020 přijala tato usnesení: 

 

Usnesení R1/26/12/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 16. 12. 2020. 

 

Usnesení R2/26/12/20 

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

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

 

Usnesení R3/26/12/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje Smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb s ujednáním o koupi 

koncových telekomunikačních zařízení č. 64147 se společností Síť21 s.r.o., tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 

Otrokovice, IČ: 60705833 a pověřuje starostu pana Petra Horku podpisem této Smlouvy.  

 

Usnesení R4/26/12/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje vypovězení Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb č. 

01014070Šim2008 se společností Nordic Telecom Regional s.r.o., IČO: 04593332, se sídlem Dornych 486/47b, 

Trnitá, 617 00 Brno (původně NWT Computer s.r.o.) a pověřuje starostu pana Petra Horku vypovězením této 

Smlouvy. 

 

Usnesení R5/26/12/20 

Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou *** nezveřejňovaný text *** na byt č. 23 v Domě 

s pečovatelskou službou v Tlumačově ke dni 31.12.2020 a pověřuje starostu podpisem této dohody. 
 

Usnesení R6/26/12/20 

Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy v bytě č. 29 *** nezveřejňovaný text *** na dobu určitou 1 rok, 

s možností prodloužení a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy na volný byt v DPS. 

 

Usnesení R7/26/12/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje prodej vytěženého topolového dřeva společnosti LESTOP s.r.o. Slovácká 

2725/23, Břeclav 690 02, IČO: 29374146 za cenu 300 Kč/m3 včetně DPH dle předložené nabídky. 

 

Usnesení R8/26/12/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje vyřazení nefunkčního a nepotřebného majetku z evidence obce Tlumačov ke dni 

31.12.2020. 

 

Usnesení R9/26/12/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření pojistné smlouvy na pojištění majetku s ALLIANZ pojišťovnou, a.s., 

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, od 1.1.2021 na dobu tří let, výše ročního pojistného 66.884 Kč a pověřuje 

starostu pana Petra Horku podpisem uvedené pojistné smlouvy. 

 

Usnesení R10/26/12/20 

Rada obce Tlumačov schvaluje převod finančních prostředků rozpočtu Mateřské školy, p.o. ve výši 17 000 Kč 

z položky 5154 (el. energie) na položku 5011 (platy). 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Blanka Konečná 

radní obce 

 


