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U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 18. 8. 2021 
*** VEŘEJNÁ VERZE *** 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 18. 8. 2021 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/34/08/21 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 18. 8. 2021. 

 

Usnesení R2/34/08/21 

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

usnesení z minulých zasedání rady obce (č. 33 a M14) – bez připomínek a schválila zapisovatelku pí Danu 

Kouřilovou. 

 

Usnesení R3/34/08/21 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s ***nezveřejňovaný text*** na pronájem 

části pozemku p. č. 2544 – ostatní plocha o výměře 400 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě, do 31. 8. 2022. 

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

 

Usnesení R4/34/08/21 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení smlouvy o výpůjčce s ***nezveřejňovaný text*** na 

pozemek p. č. 1447/1 – ostatní plocha o výměře 1.929 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě, do 30. 9. 2022. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu dodatku ke smlouvě o výpůjčce. 

 

Usnesení R5/34/08/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje nabídku společnosti innogy Energie, s.r.o. se sídlem Limuzská 3135/12, 

108 00 Praha 10 – Strašnice IČ 49903209, DIČ CZ49903209 na odběr silové elektrické energie na období 

2022 pro Obec Tlumačov i ZŠ Tlumačov za ceny uvedené v této nabídce a pověřuje starostu obce Petra 

Horku podpisem předložené smlouvy / akceptačního protokolu. 

 

Usnesení R6/34/08/21 

 Rada obce Tlumačov bere na vědomí návrh zadání Územního plánu Sazovice.  

 

Usnesení R7/34/08/21 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě a správě 

digitální technické mapy obce (JDTM ZK) se Zlínským krajem, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín  

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě 

a správě digitální technické mapy obce 

 

 Usnesení R8/34/08/21 

➢ Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na vyhotovení 

projektové dokumentace pro povolení stavby „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Tlumačov“  

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje jako zhotovitele projektové dokumentace pro povolení stavby 

„Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Tlumačov“ pana Ing. Tomáše Foltýna, Husova 1660, 763 61 Napajedla 

z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 192.000 

Kč bez DPH (232.320 Kč s DPH). 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu SOD s uvedeným zhotovitelem. 
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 Usnesení R9/34/08/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje ukončení servisní podpory k programu EVI Provoz, licenční číslo: 

00284572-000-812 a k programu SKLAD Odpadů, licenční číslo: 00284572-000-901 dohodou ke dni 

24. 09. 2021. 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň  

místostarosta obce 
 


