
   

 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 21. 7. 2021 

 

 
* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 21. 7. 2021 přijala tato usnesení: 

 

 

 

  Usnesení R1/33/07/21 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 21. 7. 2021. 

 

Usnesení R2/33/07/21 

 Rada obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu – bez připomínek a byla seznámena s plněním 

usnesení z minulých zasedání rady obce (č. 32 a M13) – bez připomínek a schválila zapisovatelku pí Danu 

Kouřilovou. 

 

Usnesení R3/33/07/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje finanční dar ve výši 3 000 Kč pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně 

postižených dětí v ČR, z.s., klub „Radost“. 

 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 Asociace rodičů a 

přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., klub „Radost“, Barákova 23, 796 01 Prostějov.  

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

 

Usnesení R4/33/07/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje místní organizaci KDU-ČSL Tlumačov bezplatné zapůjčení travnaté plochy 

na náměstí Komenského (vedle KIS), WC v budově č. p. 65 a bezplatné zapůjčení a dopravu hmotného 

majetku Obce Tlumačov (5 pivních setů) na akci „Prázdniny končí, škola začíná“, dne 27. 8. 2021.  

 

Usnesení R5/33/07/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření nájemní smlouvy v bytě č. 12 pro *nezveřejňovaný text* od 

01. 08. 2021 na dobu určitou 1 rok, s možností prodloužení a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy 

na volný byt č. 12 v DPS. 

 

Usnesení R6/33/07/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení pachtovní smlouvy s *nezveřejňovaný text*  na 

propachtování pozemků KN p.č. 503/1,4,5,6,9,12,13,14 o celkové výměře 8.323 m2 v k.ú. Tlumačov na 

Moravě, do 31. 7. 2022. 

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

 

Usnesení R7/33/07/21 

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

komunikace o výměře cca 32 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě *nezveřejňovaný text*  763 62 Tlumačov, 

za podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. R11/32/06/21 ze dne 9. 6. 2021. 

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

 

 

 

 



   

 

 

 

 

  Usnesení R8/33/07/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění 

zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a.s. se sídlem Michelská 300/60, 140 00 

Praha 4, IČ: 27257843 a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 

 

Usnesení R9/33/07/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje stažení bodu č. 8) Nabídka na dodávku elektřiny pro Obec Tlumačov a ZŠ 

Tlumačov na období 2022-2023 z programu jednání. 

 

Usnesení R10/33/07/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SOD ze dne 24. 7. 2020 se zpracovatelem 

změny č. 2 Územního plánu Tlumačov společností Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o., se sídlem 

Příkop 8, 602 00 Brno. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s uvedenou 

společností. 

 

Usnesení R11/33/07/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy se společností 

EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno – Černá Pole 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy. 

 

Usnesení R12/33/07/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Zemskému hřebčinci Tlumačov, s.p.o. bezúplatné zapůjčení hmotného 

majetku Obce Tlumačov (50 ks pivních setů a 10 ks odpadkových košů) na Vozatajské závody CAN 3, 

které pořádá ve dnech 29. 7. – 1. 8. 2021 v Otrokovicích – Bahňáku. 

 

Usnesení R13/33/07/21 

 Rada obce Tlumačov byla seznámena se žádostí vedoucí organizace MŠ Klubíčko Tlumačov, s.r.o. paní 

Dagmar Stodůlkové ze dne 20. 07. 2021 a schvaluje provedení venkovních úprav a oprav dřevěné terasy 

u objektu mateřské školy v ul. U Trojice č. p. 336 v souladu s čl. IV. Nájemní smlouvy ze dne 31. 05. 2004. 

 

Usnesení R14/33/07/21 

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

zakázku malého rozsahu „Tlumačov – obnova místních komunikací“. 

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

společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodova 60, 

620 00 Brno, IČ: 48035599 z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání ekonomicky 

nejvýhodnější nabídky s celkovou nabídkovou cenou 2.474.482,90 Kč bez DPH. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo se společností SWIETELSKY 

stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodova 60, 620 00 Brno, IČ: 48035599 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 


