
   

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 17. 2. 2016 
 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 17. 2. 2016 přijala tato usnesení: 

 

  Usnesení R1/13/02/16 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 17. 2. 2016.  

 

Usnesení R2/13/02/16  

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

usnesení minulého zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/13/02/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předložený návrh Rámcové kupní smlouvy číslo V 1002316 na dodávky 

kovového odpadu (šrotu) v roce 2016 mezi Obcí Tlumačov a Metalšrot Tlumačov a.s.   

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

 

Usnesení R4/13/02/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr pronajmout buňku č. 3 v objektu domu služeb v Tlumačově, 

nám. Komenského č. p. 799 za následujících podmínek: 

 účel pronájmu – kancelář 

 doba pronájmu –  od 1. 4. 2016 na dobu určitou do 31. 12. 2016 s možností  

 prodloužení nájemního vztahu vždy o 1 rok 

 cena nájmu –   279 Kč/měsíc + zálohy vodného 

 

 Usnesení R5/13/02/16 
 Rada obce Tlumačov souhlasí s předloženou nabídkou na dodávky zemního plynu na rok 2017 a 2018. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce Petra Horku podpisem akceptačního protokolu ze dne 

17. 2. 2016 a následně podpisem smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu se 

společností RWE Energie s.r.o. na rok 2017 a 2018.  

 

 Usnesení R6/13/02/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předložený návrh smlouvy č. 9/MB/16 o obchodní spolupráci v roce 

2016 na dodávku výrobků, strojního vybavení a náhradních dílů mechanizace mezi Obcí Tlumačov a 

WISCONSIN Engineering CZ s.r.o. odštěpný závod Prostějov. 

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

 

 Usnesení R7/13/02/16 
  Rada obce schvaluje zapsanému spolku Kamamár, se sídlem Přístavní 5202, 765 02 Otrokovice, krátkodobý 

pronájem plochy parku v ulici Sokolská dne 11. 6. 2016 za účelem konání XIII. ročníku festivalu C-majfest, 

festivalu folkové, trampské, country a bluegrassové muziky za následujících podmínek: 

 cena pronájmu 4.000 Kč plus úhrada za spotřebovanou elektrickou energii 

 zajištění dostatečné pořadatelské služby ze strany nájemce  

 před zahájením akce doloží nájemce písemnou dohodu se zástupci AVZO TSČ ČR ZO Automotoklub 

Tlumačov o zajištění sociálního zázemí pro pořádanou akci 

 parkování osobních automobilů účastníků akce bude řešeno v souladu s platnými zákony na parkovišti 

v ul. Sokolská před objektem sokolovny nebo na ul. Nádražní před objektem bývalého „Svazarmu“  

 po ukončení akce provede nájemce na své náklady úklid pronajaté plochy parku  

 nájemce zajistí, aby v průběhu akce ani po jejím ukončení na pronajaté ploše a sousedních pozemcích 

neprobíhalo stanování či jiné kempování účastníků akce 

 nájemce zajistí dodržování platných obecně závazných vyhlášek obce Tlumačov 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 Usnesení R8/13/02/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje bezplatný pronájem Klubu obce Zábraní v termínu 18. 3. 2016 pro ZO ČZS 

Tlumačov na „Výroční schůzi“. 

 

 Usnesení R9/13/02/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje zapůjčení 6 ks stolů a 12 ks laviček paní Janě Skopalové v termínu od 1. 4. 

2016 – 30. 11. 2016 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 2016. 

 

 Usnesení R10/13/02/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje vnitřní směrnici „Pravidla kontrolního systému obce Tlumačov“.  

 Rada obce Tlumačov ukládá kontrolním orgánům obce Tlumačov postupovat při vnitřní kontrolní 

činnosti podle této směrnice.  

 

 Usnesení R11/13/02/16 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na akci malého 

rozsahu „Dodávka nového osobního vozidla ŠKODA Fabia Ambition 1,2 TSI pro obec Tlumačov“ a 

schvaluje jako dodavatele výše uvedeného vozidla společnost DOBE – CAR, s.r.o., Stará cesta 254, 

763 14 Zlín 12 - Štípa z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky 

v celkové ceně 249.865 Kč vč. DPH. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy s uvedenou společností. 

 Rada obce Tlumačov bere na vědomí prodej stávajícího služebního vozidla ŠKODA Fabia formou 

protihodnoty při nákupu nového osobního vozidla ŠKODA Fabia Ambition 1,2 TSI pro obec Tlumačov 

za cenu cca 45.000 Kč 

 

 Usnesení R12/13/02/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje v rámci aktivní politiky zaměstnanosti pro rok 2016 vytvoření maximálně 

12 pracovních míst pro veřejně prospěšné práce dle potřeby obce, na období duben až říjen 2016 s možnosti 

přijat pracovníky na veřejně prospěšné práce (VPP) jen na nezbytně nutné a potřebné práce s nástupem dle 

možností a doporučení ÚP.  

 

 Usnesení R13/13/02/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje vyplacení finanční odměny jednotlivým členům zásahové jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce Tlumačov dle předloženého jmenného seznamu.  

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 
 

 


