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U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 14. 04. 2021 
 

*** VEŘEJNÁ VERZE *** 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 14. 04. 2021 přijala tato usnesení: 

 

 

Usnesení R1/30/04/21 

Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 14. 04. 2021. 

 

Usnesení R2/30/04/21 

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 R3/30/04/21 

➢ 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 R4/30/04/21 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření pojistné smlouvy na pojištění členů Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce Tlumačov pro případ úrazu a pojištění odpovědnosti za újmu s Hasičskou 

vzájemnou pojišťovnou, a.s., IČO: 46973451, se sídlem Římská 2135/45, 120 00 Praha 2 na dobu 

neurčitou, výše ročního pojistného 6.070 Kč, počátek pojištění 28. 04. 2021. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem uvedené pojistné smlouvy. 

 

Usnesení R5/30/04/21 

Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č. 2612/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k.ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 21 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 R6/30/04/21  

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

komunikace v k.ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 21 m2 (cca 4,0 x 5,25 m), za níže uvedených 

podmínek: 

➢ účel výpůjčky   realizace parkovacího stání  

➢ doba výpůjčky  na dobu neurčitou 

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

       provádění jeho celoroční údržby.  

 

Usnesení R7/30/04/21 

Rada obce schvaluje předložený Pořadník č. 28/2021 na obsazení obecních bytů dle Zásad hospodaření 

s bytovým fondem v majetku obce Tlumačov schválených dne 26. 10. 2016. 
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Usnesení R8/30/04/21 

Rada obce Tlumačov bere na vědomí podanou výpověď dohody o členství v JSDH obce Tlumačov a 

schvaluje ukončení členství *** nezveřejňovaný text *** v JSDH obce Tlumačov a schvaluje seznam členů 

JSDH obce Tlumačov s početním stavem 10 osob. 
 

Usnesení R9/30/04/21 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje jmenování členů a náhradníků hodnoticí komise pro posouzení a 

hodnocení podaných nabídek na realizaci veřejné zakázky „Zvýšení počtu učeben v ZŠ Tlumačov“. 

*** nezveřejňovaný text *** 

➢ Rada obce Tlumačov ukládá hodnotící komisi přípravu zadávacích podmínek na realizaci veřejné 

zakázky „Zvýšení počtu učeben v ZŠ Tlumačov“ a dále ji pověřuje hodnocením nabídek, posouzením 

splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a posouzením mimořádné nízké nabídkové ceny. 

 

Usnesení R10/30/04/21 

➢ 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 zjednodušeného 

podlimitního řízení podle zákona č.134/2016 Sb. na veřejnou zakázku „Zvýšení počtu učeben v ZŠ 

Tlumačov“. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu příkazní smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň  

místostarosta obce 

 


