
   

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 25. 5. 2016 
 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 25. 5. 2016 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/16/05/16 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 25. 5. 2016.  

 

Usnesení R2/16/05/16  

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

usnesení minulého zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/16/05/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na buňku č. 8 a 9 v domě služeb čp. 799 

slečně Tereze Šivelové, bytem Mírová 588, 768 21 Kvasice za účelem provozování kadeřnictví do 31. 12. 

2016. 

 

Usnesení R4/16/05/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje ukončení nájemní smlouvy s panem Michalem Blažkem na byt č. 1, 

U Trojice  č.p. 862, Tlumačov ke dni 31. 8. 2016. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy.  

 

Usnesení R5/16/05/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje místní organizaci KDU-ČSL Tlumačov bezplatné zapůjčení travnaté plochy 

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

majetku Obce Tlumačov (5 stolů a 10 laviček) na akci „Škola končí, prázdniny začínají“, dne 24. 6. 2016.  

 

 Usnesení R6/16/05/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje výjimku pro počet dětí ve třídách stávající Mateřské školy v Tlumačově, 

okres Zlín, příspěvkové organizaci pro školní rok 2016/2017, tj. 28 dětí na třídu. 

 

 Usnesení R7/16/05/16 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na akci malého 

rozsahu „Rekonstrukce obřadní síně OÚ Tlumačov – dodávka židlí“ a schvaluje jako dodavatele výše 

uvedených židlí společnost -  fyzickou osobu TREND nábytek s.r.o., Rychlov 328, 768 61 Bystřice pod 

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

ceně 160.800 Kč bez DPH. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy, respektive SOD s uvedenou 

společností -  fyzickou osobou. 

 

 Usnesení R8/16/05/16 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na akci malého 

rozsahu „Rekonstrukce obřadní síně OÚ Tlumačov – dodávka nábytku interiéru“ a schvaluje jako 

dodavatele výše uvedeného nábytku společnost -  fyzickou osobu Roman Buršík, 6. května 720, 763 62 

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

ceně 131.994 Kč bez DPH. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy, respektive SOD s uvedenou 

společností -  fyzickou osobou. 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 Usnesení R9/16/05/16 
 Rada obce Tlumačov stanovuje náhradní místo určené pro konání slavnostních obřadů budova Kulturního a 

informačního střediska, nám. Komenského 170, která je majetkem obce. 

 

 Usnesení R10/16/05/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje spolku S.K. Tlumačov, z.s. neinvestiční finanční transfer ve výši 

10.000 Kč  na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost:, a to na částečné pokrytí 

nákladů na výrobu sportovních mini dresů. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 12/2016 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 10.000,- Kč mezi Obcí Tlumačov a S.K. Tlumačov, z.s. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 

 


