
   

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 7. 12. 2016 
 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 7. 12. 2016 přijala tato usnesení: 

 

 

 

  Usnesení R1/23/12/16 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 7. 12. 2016.  

 

Usnesení R2/23/12/16  

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

usnesení minulého zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/23/12/16 
 Rada obce Tlumačov projednala návrh rozpočtu obce na rok 2017 po jednotlivých paragrafech a položkách 

a doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočet obce na rok 2017 v závazných ukazatelích na svém 

nejbližším zasedání. 

 

Usnesení R4/23/12/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na buňku č. 4 a č. 5 v Domě služeb paní 

Heleně Šivelové, bytem nám. Komenského 392, Tlumačov za účelem prodeje dárkových předmětů do 

31. 12. 2017. 

 

Usnesení R5/23/12/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Zásady pro použití prostředků sociálního fondu Obce Tlumačov. 

 

Usnesení R6/23/12/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje smlouvu o právu provést stavbu „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 

50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“ se státní organizací Správa železniční dopravní cesty, s. o., se 

sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o právu provést stavbu.  

 

Usnesení R7/23/12/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje prodejní cenu 50 Kč za 1 výtisk souboru omalovánek s názvem Poznávací 

omalovánky region Zlínsko a Luhačovicko od společnosti BONUS CARD, spol. s r.o., Smetanova 841, 

Vsetín. 

 

 Usnesení R8/23/12/16 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí žádost společnosti SIMOSTAV, s.r.o., se sídlem Kasárenská 

4063/4, 695 01 Hodonín. 

 Rada obce Tlumačov neschvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 8. 2016 se 

společností SIMOSTAV, s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01  Hodonín.  

 

 Usnesení R9/23/12/16 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí žádost společnosti BR stavby s.r.o., se sídlem Určice 402, 798 04 

Určice. 

 Rada obce Tlumačov neschvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 10. 2016 se 

společností BR stavby s.r.o., Určice 402, 798 04 Určice.  

 

 

 



   

 

 

 

 

 

   

 

 Usnesení R10/23/12/16 
 Rada obce Tlumačov schvaluje aktualizované znění tzv. „vzorové“ smlouvy o nájmu hrobového místa 

na místním pohřebišti v Tlumačově s tím, že poplatky za nájem a služby jsou upravovány v souladu 

s článkem XI Řádu veřejného pohřebiště v obci Tlumačov. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu obnovovaných smluv o nájmu hrobového místa 

vždy po 10 letech a také smluv uzavíraných s novými zájemci o nájem hrobových míst na místním 

pohřebišti. 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 

 

 

 


