
   

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 19. 5. 2021 
 

* VEŘEJNÁ VERZE * 
 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 19. 5. 2021 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/31/05/21 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 19. 5. 2021. 

 

Usnesení R2/31/05/21 

 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 R3/31/05/21 

 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. 

2022. 

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

 

Usnesení R4/31/05/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Dohodu o poskytnutí slevy na některé položky ve vyúčtování služeb 

elektronických komunikací pro služební mobilní telefony se společností O2 Czech Republic a.s., se 

sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Dohody o poskytnutí slevy na některé položky ve 

vyúčtování služeb elektronických komunikací.  

 

Usnesení R5/31/05/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN pro 

odběrné místo náměstí Komenského 170, 763 62 Tlumačov se společností EG.D, a.s, se sídlem Lidická 

1873/36, 602 00 Brno.  

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové 

hladiny NN.  

 

Usnesení R6/31/05/21 

Rada obce Tlumačov schvaluje Základní škole Tlumačov, p.o. realizaci projektu OP VVV, Výzva 

č. 02_20_080 – Šablony III s názvem projektu „Šablony III-Personální podpora a rozvojové aktivity pro děti 

v ZŠ Tlumačov“.  

 

  Usnesení R7/31/05/21 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Rezervační smlouvu pro pořadatele akce č. 202101 mezi 

Maxim Turbulenc, zastoupený: Korfu s.r.o, Dvořákova 264/15, 250 91 Zeleneč a Obcí Tlumačov, Nádražní 

440, 763 62 Tlumačov pro umělecké vystoupení dne 12. 6. 2021 na akci „Oslavy obce Tlumačov“ a 

pověřuje starostu obce Petra Horku k podpisu smlouvy. 

 

Usnesení R8/31/05/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Domu dětí a mládeže Sluníčko, příspěvkové organizaci, odloučené 

pracoviště Tlumačov, neinvestiční finanční transfer ve výši 5.000 Kč na základě jejich Žádosti 

o poskytnutí příspěvku na činnost, a to na pořízení výtvarného materiálu pro tvoření dětí a mládeže, 

materiálu na tetování dětí, odměn pro soutěžící a účastníky, materiál na výzdobu akce a soutěže a 

doprovodný program na akci „Oslavy Tlumačova“ dne 12. 6. 2021.  

 



   

 

 

 

 

 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu č. 2021/PAM/005 o poskytnutí veřejné finanční 

podpory z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 5.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a Domem dětí a mládeže 

Sluníčko, příspěvková organizace, odloučené pracoviště Tlumačov.  

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

 

Usnesení R9/31/05/21 

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

veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka štěpkovače pro obec Tlumačov“. 

 

Usnesení R10/31/05/21 

 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 koncesního řízení 

„Tlumačov – provozovatel kanalizace v majetku obce 2022 - 2026“. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu příkazní smlouvy.  

 

Usnesení R11/31/05/21 

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

komunikace o výměře cca 21 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě *nezveřejňovaný text*, za podmínek 

stanovených v záměru viz usnesení č. R6/30/04/21 ze dne 14. 4. 2021. 

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

 

Usnesení R12/31/05/21 

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

komunikace o výměře cca 21 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě *nezveřejňovaný text*, za podmínek 

stanovených v záměru viz usnesení č. R5/30/04/21 ze dne 14. 4. 2021. 

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

 

Usnesení R13/31/05/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p. č. 2529 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 14 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 R14/31/05/21 

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

komunikace v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 32,25 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 R15/31/05/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr pronajmout ordinaci a část společných prostor praktického lékaře 

o celkové výměře 69,75 m2 v objektu zdravotního střediska ul. Dolní 95 v Tlumačově za následujících 

podmínek: 

 účel výpůjčky:  všeobecné praktické lékařství  

 doba výpůjčky:  od 10. 6. 2021 na dobu neurčitou 

 cena nájmu:  500 Kč/1 m2/rok 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

Usnesení R16/31/05/21 

 Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy v bytě č. 13 pro *nezveřejňovaný text*, od 01. 06. 2021 na 

dobu určitou 1 rok s možností prodloužení a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy na volný byt v 

DPS. 

 

Usnesení R17/31/05/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje zadávací dokumentaci, zahájení řízení a seznam oslovených uchazečů na 

podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č.134/2016 Sb., 

o zadání veřejných zakázek, pro realizaci akce „Zvýšení počtu učeben v ZŠ Tlumačov“. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Rajmund Huráň 

                 místostarosta obce 

Blanka Konečná 

členka rady 

 

 


