
   

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

z 1. mimořádného jednání dne 6. 5. 2015 
 

 

        Rada obce Tlumačov na svém mimořádném jednání dne 6. 5. 2015 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/M01/05/15 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání mimořádného zasedání rady obce dne 

6. 5. 2015.  

 

Usnesení R2/M01/05/15 

 Rada obce Tlumačov bere na vědomí informaci o rozhodnutí Výboru SFDI o neschválení žádosti obce 

Tlumačov o příspěvek z programu SFDI na akci „Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v obci 

Tlumačov“. 

 Rada obce Tlumačov ukládá příslušnému oddělení OÚ Tlumačov zajištění dopracování a úpravu 

projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v obci Tlumačov“, dle 

schválených pravidel SFDI pro Program určený ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování 

osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje zajištění všech náležitostí směřujících k podání žádosti o příspěvek 

z výše uvedeného programu SFDI ve II. kole v roce 2015. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje v případě neúspěšné žádosti ve II. kole v roce 2015 realizaci úseku od 

č. p. 144 po č. p. 80 a úseku od č. p. 67 po č. p. 73 v ul. Masarykova v celkové hodnotě dle položkového 

rozpočtu cca 2.380.000,- Kč vč. DPH z vlastních prostředků rozpočtu pro rok 2015 a dále zajištění 

všech náležitostí směřujících k podání žádosti o příspěvek z výše uvedeného programu SFDI v roce 

2016 na zbylé úseky v ul. Dolní včetně alokování příslušné částky (cca 2,8 mil. Kč) do rozpočtu obce 

Tlumačov na rok 2016. 

 

Usnesení R3/M01/05/15 

 Rada obce Tlumačov byla seznámena se žádostí ředitelky MŠ Klubíčko Tlumačov, s. r. o. paní Bc. Ludmily 

Stodůlkové ze dne 27. 4. 2015 a souhlasí s provedením 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. 5. 2004. 

 

Usnesení R4/M01/05/15 

 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 12. 2014 pro akci 

„Úspora energie budovy OÚ Tlumačov“ se společností ENVIA system s.r.o., Vejvanovského 1592/20, 

767 01 Kroměříž  

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností 

ENVIA system s.r.o., Vejvanovského 1592/20, 767 01 Kroměříž. 

 

Usnesení R5/M01/05/15 

 Rada obce Tlumačov neschvaluje bezplatné uložení odpadů z objektu sokolovny na sběrném dvoře obce 

Tlumačov ul. Zábraní pro Tělocvičnou jednotu SOKOL Tlumačov dle žádosti ze dne 4. 5. 2015. 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 


