
   

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 21. 9. 2016 
 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 21. 9. 2016 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/20/09/16 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 21. 9. 2016.  

 

Usnesení R2/20/09/16  

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

usnesení minulého zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/20/09/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje aktualizované složení povodňové komise obce Tlumačov. 

 

Usnesení R4/20/09/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje podání výpovědi smlouvy uzavřenou se společností DFC systém a.s.. IČ: 

24757781, se sídlem Na Flusárně 168, 261 01  Příbram III. 

 

Usnesení R5/20/09/16 
 Rada obce schvaluje Směrnici pro provedení inventarizace včetně přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 pro Obecní 

úřad Tlumačov s účinností od 1. 10. 2016. 

 Rada obce Tlumačov ukládá obecnímu úřadu postupovat dle schválené Směrnice pro provedení 

inventarizace. 

 

Usnesení R6/20/09/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou se slečnou Monikou Kamencovou, 

bytem Chlum 360, 768 21 Kvasice na buňku č. 3 v objektu domu služeb č. p. 799, Tlumačov ke dni 

30. 9. 2016 a pověřuje starostu podpisem této dohody. 

 

 Usnesení R7/20/09/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje znění Dodatku č. 1 k obchodní smlouvě č. P/0304054 a navýšení roční 

ceny „technické podpory“ uvedené v dodatku s platností od 1. 1. 2017. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem dodatku smlouvy. 

 

 Usnesení R8/20/09/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ Tlumačov (IČ: 70988684) přijetí věcného daru 

účelově neurčeného v hodnotě 100.000 Kč od Spolku rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Tlumačov. 

 

 Usnesení R9/20/09/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje:  

 a)  cenu kurzu dětské jógy:  

  období 6. 10. 2016 - 31. 12. 2016     300 Kč/osoba 

  období 1. 1. 2017 - 31. 5. 2017       400 Kč/osoba 

b) cenu za obalování knih, učebnic:  formát A5   5 Kč/ks 

       formát A4 a ostatní formáty  10 Kč/ks 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 Usnesení R10/20/09/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Spisový a skartační řád v předloženém znění s okamžitou platností a 

ukládá zaměstnancům obce pracovat v souladu s tímto vnitřním předpisem. 

 Rada obce Tlumačov zrušuje Spisový a skartační řád z roku 2012, schválený usnesením 

č. R14/18/06/12. 

 

 Usnesení R11/20/09/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření Přílohy č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nádob z krajského projektu 

„Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití KO včetně obalové složky“ realizovaného AOS 

EKOKOM, a.s., které byly zakoupeny společností EKO-KOM, a.s. a následně bezplatně přenechány na 

základě výpůjčky k užívání obci. Jedná se o kontejnery na plast, K-H-PL 1100 l v počtu 8 ks. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Přílohy č. 2 ke smlouvě o výpůjčce na plastové 

nádoby, K-H-PL 1100 l v počtu 8 ks. 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 

 


