
   

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 18. 1. 2017 
 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 18. 1. 2017 přijala tato usnesení: 

 

 

 

  Usnesení R1/24/01/17 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 18. 1. 2017.  

 

Usnesení R2/24/01/17  

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

usnesení minulého zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/24/01/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 2453/3 – ostatní plocha o výměře 70 m2 

v k.ú. Tlumačov na Moravě za těchto podmínek: 

 doba pronájmu: 5 let 

 cena pronájmu:           3 Kč/m2/rok     

 účel využití: užívání a údržba travnaté plochy veřejného prostranství 

 

Usnesení R4/24/01/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr pronájmu movité věci – piana zn. NOCTURNO za následujících 

podmínek: 

 doba pronájmu:  1 rok s možností prodloužení 

 cena nájmu:  1.200 Kč/rok 

 

Usnesení R5/24/01/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje bezplatný pronájem Klubu obce Zábraní v termínu 10. 2. 2017 pro ZO ČZS 

Tlumačov na „výroční schůzi“. 

 

 Usnesení R6/24/01/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku KN p. č. 2453/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 5 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě paní Heleně Petrové, bytem Dolní 365, 

763 62 Tlumačov, za podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. R9/22/11/16 ze dne 23. 11. 2016. 

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

 

 Usnesení R7/24/01/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Dohodu o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení ČEPS 

a.s., a nápravě vadného stavu vlastníkem nemovitosti se společností ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 

101 52 Praha 10. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Dohody o způsobu provedení údržby ochranných 

pásem vedení ČEPS a.s., a nápravě vadného stavu vlastníkem nemovitosti.  

 

 Usnesení R8/24/01/17 
 Rada obce Tlumačov revokuje usnesení č. R18/14/03/16 dne 23. 3. 2016 v plném rozsahu. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na oděvy, obuv 

a textil s Nadací ECO – TEXTIL, se sídlem Kovářská 536/8, PSČ 703 00 Ostrava – Vítkovice. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na  

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 Usnesení R9/24/01/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje zrušení Dopravně provozního řádu Technického areálu obce Tlumačov 

na Zábraní schváleného RO usnesením R5/24/01/09 ze dne 14. 1. 2009. 

 Rada obce Tlumačov bere na vědomí Dopravně provozní řád Technického areálu obce Tlumačov na 

Zábraní platný od 19. 1. 2017. 

 

 Usnesení R10/24/01/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Organizační řád Obecního úřadu Tlumačov v předloženém znění a pověřuje 

obecní úřad podle tohoto řádu postupovat. 

 

 Usnesení R11/24/01/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Podpisový řád Obecního úřadu Tlumačov v předloženém znění a pověřuje 

obecní úřad podle tohoto řádu postupovat. 

 

 Usnesení R12/24/01/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na zpracování a podání žádosti o dotaci 

k projektu „Objekt č.p. 65 – prostor pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v Tlumačově“ 

z příslušného programu IROP s Regionální rozvojovou agenturou východní Moravy, se sídlem 

tř. T. Bati 5146, 760 01 Zlín. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Příkazní smlouvy.  

 

 Usnesení R13/24/01/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje společnost INp servis s.r.o., Riegrovo náměstí 138, 767 01 Kroměříž, 

jako příkazníka pro zastupování příkazce, kterým je obec Tlumačov, k administraci zadávacího řízení 

podle zákona 134/2016 Sb. na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu „Stavební úpravy objektu 

č. p. 863, ul. Zábraní, Tlumačov“. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu příkazní smlouvy.  

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 


