
   

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 9. 6. 2021 
 

* VEŘEJNÁ VERZE * 
 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 9. 6. 2021 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/32/06/21 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 9. 6. 2021. 

 

Usnesení R2/32/06/21 

 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 R3/32/06/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje od 10. 6. 2021 na dobu neurčitou pronájem ordinace praktického lékaře 

a části společných prostor o celkové výměře 69,75 m2 v objektu zdravotního střediska ul. Dolní 95 

v Tlumačově poskytovateli zdravotních služeb na základě Rozhodnutí o udělení oprávnění 

k poskytování zdravotních služeb čj. KUZL 21365/2021 *nezveřejňovaný text* k provozování 

všeobecného praktického lékařství. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 

 

Usnesení R4/32/06/21 

 Rada obce schvaluje Smlouvu o poskytování pracovně lékařských služeb mezi Obcí Tlumačov a 

*nezveřejňovaný text* 

 

Usnesení R5/32/06/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření územně 

samosprávného celku za rok 2021 mezi Obcí Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov, IČ 00284572 

jako zadavatel a ŠTOLFOVÁ AUDIT s.r.o., číslo oprávnění 584, Školní 691/1, 765 02 Otrokovice, IČ 

06773117 jako vykonavatel. 

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

 

Usnesení R6/32/06/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření nájemní smlouvy v DPS, byt č. 28, s *nezveřejňovaný text*  od 

1. 7. 2021 na dobu určitou 1 rok, s možností prodloužení a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy na 

volný byt v DPS. 

 

Usnesení R7/32/06/21 

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

zakázku malého rozsahu „Tlumačov – oprava fasády ZŠ a KIS“ 

 Rada obce Tlumačov schvaluje výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče 

společnosti PROVING s.r.o., Poštovní 480, 768 24 Hulín, IČ: 26244888 z důvodu splnění podmínek 

zadávacího řízení a podání ekonomicky nejvýhodnější nabídky s celkovou nabídkovou cenou 1.700.000 

Kč bez DPH  

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo se společností PROVING s.r.o., 

Poštovní 480, 768 24 Hulín, IČ: 26244888. 

 

  Usnesení R8/32/06/21 

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

rozsahu „Dodávka štěpkovače pro obec Tlumačov“ a schvaluje jako dodavatele štěpkovače pro oddělení 

životního prostředí, údržby a služeb obce Tlumačov společnost P&L, spol. s r. o. Biskupice 206, 763 41 



   

 

 

 

 

Biskupice, IČ: 00351504 z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky 

v celkové ceně 398.500 Kč bez DPH (482.185 Kč s DPH). 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 

 

Usnesení R9/32/06/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 2445 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře cca 32,25 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě *nezveřejňovaný text* za podmínek stanovených 

v záměru viz usnesení č. R14/31/05/21 ze dne 19. 5. 2021. 

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

 

Usnesení R10/32/06/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 2529 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře cca 14 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě *nezveřejňovaný text* za podmínek stanovených 

v záměru viz usnesení č. R13/31/05/21 ze dne 19. 5. 2021. 

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

 

Usnesení R11/32/06/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p. č.2446/2 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 32 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 R12/32/06/21 

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

Tlumačov, okres Zlín, příspěvkové organizaci, pro školní rok 2021/2022 na počet 28 dětí na třídu. 

 

Usnesení R13/32/06/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje v souladu s Vnitřním platovým předpisem platným pro ředitele školských 

zařízení, jejichž zřizovatelem je obec Tlumačov, řediteli ZŠ Tlumačov Mgr. Robertu Podlasovi mimořádnou 

finanční odměnu ve výši 50 % celkového měsíčního platu. 

 

Usnesení R14/32/06/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje v souladu s Vnitřním platovým předpisem platným pro ředitele školských 

zařízení, jejichž zřizovatelem je obec Tlumačov, ředitelce MŠ Tlumačov paní Haně Janoštíkové 

mimořádnou finanční odměnu ve výši 50 % celkového měsíčního platu. 

 

Usnesení R15/32/06/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje bezplatný pronájem Klubu obce Zábraní v termínu 22. – 24. 7. 2021 pro ZO 

ČZS Tlumačov na „Výroční schůzi“. 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň  

místostarosta obce 

 

 

 


