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U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 25. 3. 2015 
 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 25. 2. 2015 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/04/03/15 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 25. 3. 2015.  

 

Usnesení R2/04/03/15  

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

usnesení minulých zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/04/03/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje smlouvu o poskytování tiskových služeb č.1510 na pronájem 

multifunkčního digitálního přístroje Canon iR-C2020i se společností embex s.r.o., se sídlem 40. pluku 

1351, 757 01 Valašské Meziříčí. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytování tiskových služeb č.1510. 

 

Usnesení R4/04/03/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření Smlouvy č. 14198653 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Státním fondem životního 

prostředí České republiky a Obcí Tlumačov na akci „Úspora energie budovy OÚ Tlumačov“. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

 

Usnesení R5/04/03/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s panem Miroslavem Skopal-Procházkou, 

bytem Dolní 248, 763 62 Tlumačov na pozemky p. č.  778/2 o výměře 2461 m2, 2764 o výměře 

1498 m2 a p. č. 2763 o výměře 9706 m2 za cenu pachtovného 500,- Kč/ha/rok. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem pachtovní smlouvy. 

 

 Usnesení R6/04/03/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje pořadník v DPS: 

 Radim Železňák, Tlumačov, Nádražní 440 

Jaroslav Achyles, Přerov, Velká Dlážka 19 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy na volné byty v DPS dle výše 

uvedeného pořadníku. 

 

 Usnesení R7/04/03/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola 

Tlumačov p. o. sestavenou k 31. 12. 2014. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje zúčtování hospodářského výsledku ve výši 243.721,10 Kč a jeho 

přidělení do fondů organizace. Do fondu odměn 20.000,- Kč a do rezervního fondu 223.721,10 Kč. 

 

 Usnesení R8/04/03/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola 

Tlumačov p. o. sestavenou k 31. 12. 2014. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje zúčtování hospodářského výsledku ve výši 19.870,86 Kč a jeho 

přidělení do rezervního fondu organizace. 
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  Usnesení R9/04/03/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o vystoupení s dechovou hudbou Boršičanka AK, 

zastoupenou Antonínem Koníčkem, na den 13. 6. 2015 a pověřuje starostu obce Petra Horku k podpisu 

smlouvy. 

  

  Usnesení R10/04/03/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje zapůjčení 6 ks stolů a 12 ks laviček paní Janě Skopalové v termínu od 

1. 4. 2015 – 30. 11. 2015 za podmínek, že mobiliář bude vrácen nepoškozený, v případě potřeby obce či 

jiných složek bude vrácen na požadovanou dobu obci a úhrada půjčovného ve výši 2.900 Kč + DPH (platné 

v době úhrady) bude provedena v průběhu měsíce května 2015. 

 

  Usnesení R11/04/03/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 2543 - ostatní plocha v k. ú. Tlumačov 

na Moravě o výměře cca 300 m2 za níže uvedených podmínek: 

 cena nájmu: 3,- Kč/m2/rok   

 doba nájmu: doba určitá na 3 roky s možností prodloužení nájemního vztahu vždy o 1 rok 

  

  Usnesení R12/04/03/15 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 2. 2015 se společností 

Svatopluk Macháček – TOVOPLAST, Koráb 1119, 763 12 Vizovice. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 

11. 2. 2015. 

  

  Usnesení R13/04/03/15 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí nabídku firmy NEWLED s. r. o., Tlumačov, Dolní 7, na darování 

dvou svítidel veřejného osvětlení obci Tlumačov za účelem umístění těchto svítidel na sloupech 

veřejného osvětlení na ulici Dolní naproti sídlu firmy domu č. p. 7. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje místostarostu obce, aby na příští jednání rady obce předložil k projednání 

návrh smlouvy mezi obcí Tlumačov a společností NEWLED s. r. o., a dojednal s touto společností 

podmínky, za kterých by mohla být tato smlouva uzavřena. 

  

  Usnesení R14/03/02/15 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na akci malého 

rozsahu „Oprava havarijního stavu kanalizace v lokalitě Skály“. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje jako vybraného zhotovitele stavebních prací společnost Porr a. s., 

odštěpný závod Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov, z důvodu podání nejvýhodnější nabídky 

v celkové ceně 215.782,- Kč vč. DPH  

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo se společností Porr a. s., 

odštěpný závod Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov. 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 


