
   

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 29. 6. 2016 
 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 29. 6. 2016 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/17/06/16 

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

 

Usnesení R2/17/06/16  

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

usnesení minulého zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/17/06/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 ulice Jana Žižky 630, Tlumačov 

paní Martině Minářové, bytem Jana Žižky 630, Tlumačov do 31. 12. 2016. 

 

Usnesení R4/17/06/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s paní Věrou Řezaninovou, bytem 

Machovská 772, 763 62 Tlumačov na pronájem části pozemku KN p. č. 2544 – ostatní plocha o výměře 

400 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě do 31. 8. 2017. 

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

 

Usnesení R5/17/06/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předložený návrh Rámcové kupní smlouvy číslo V 1006016 na dodávku 

papírového odpadu v roce 2016 mezi Obcí Tlumačov a Metalšrot Tlumačov a.s.   

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

 

 Usnesení R6/17/06/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje S.K. Tlumačov z. s. bezplatné zapůjčení hmotného majetku Obce Tlumačov 

ve správě KIS Tlumačov (stolů, laviček a odpadkových košů) a dopravy a bezplatný pronájem pozemku 

p. č. 1607/1 (asfaltová plocha u fotbalového hřiště) na společenskou akci „Oslavy 85 let činnosti fotbalu 

v Tlumačově“  dne 2. 7. 2016.  

 

 Usnesení R7/17/06/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje S. K. Tlumačov z.s. bezplatné zapůjčení hmotného majetku Obce Tlumačov 

ve správě KIS Tlumačov (stoly, lavičky, stany a odpadkové koše) a jeho bezplatnou dopravu. Dále 

bezplatný pronájem pozemků obecního parku na společenskou akci „Tlumačovské pivní slavnosti 2016“ 

dne 30. 7. 2016. 

 

 Usnesení R8/17/06/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje v souladu s ustanovením § 6, odst. 6, písm. b), zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) žádost obce o pořízení změny 

č. 1 Územního plánu Tlumačov Městským úřadem Otrokovice, odborem rozvoje města, oddělením rozvoje 

a územního plánování (pořizovatel). 

 

 Usnesení R9/17/06/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje smlouvu o dílo na zpracování žádosti pro SFŽP k projektu „Kompostéry 

pro občany obce Tlumačov“ s panem Ing. Michalem Turečkem, bytem Veselá 223, 763 15 Slušovice. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.  

 



   

 

 

 

 

 Usnesení R10/17/06/16 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí informaci o jednání Škodní komise ze dne 31. 5. 2016 ve věci 

poškození nárazníku a pravé stupačky na vozidle MAN TGL řidičem vozidla panem Mojmírem 

Němcem dne 15. 4. 2016 a o následné opravě a odstranění škody na vozidle řidičem panem Němcem na 

jeho vlastní náklady se souhlasem vedoucího oddělení pana Milana Žáka. 

 Rada obce Tlumačov bere na vědomí rezignaci pana Mojmíra Němce na post člena Škodní komise OÚ 

Tlumačov ke dni 6. 6. 2016 a pověřuje předsedu komise návrhem nového člena ke schválení do příštího 

jednání rady obce. 

 

 Usnesení R11/17/06/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Dodatek č. 1 k SOD ze dne 27. 5. 2016 se společností TREND nábytek 

s.r.o., Křišťanova 817/18, 130 00, Praha 3 – Žižkov (provozovna Rychlov 328, 768 61 Bystřice pod 

Hostýnem) s tím, že celková cena díla činí 162.080 Kč bez DPH.  

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č.1 k SOD s uvedenou společností. 

 

 Usnesení R12/17/06/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje příkazníka, společnost INEXprojekt s.r.o., Riegrovo náměstí 138, 

767 01 Kroměříž, pro zastupování příkazce, kterým je Obec Tlumačov, k provedení a organizačnímu 

zajištění zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu 

„Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v obci Tlumačov“ – ul. Dolní. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu předložené příkazní smlouvy.  

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 

 


