
   

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 6. 2. 2017 
 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 6. 2. 2017 přijala tato usnesení: 

 

 

 

  Usnesení R1/25/02/17 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 6. 2. 2017.  

 

Usnesení R2/25/02/17  

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

usnesení minulého zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/25/02/17 

 Rada obce Tlumačov schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2453/3 – ostatní plocha o výměře 70 m2 

v k. ú. Tlumačov na Moravě manželům Rostislavovi a Jitce Dočkalovým, bytem Metlov 139, Tlumačov 

za podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. R3/24/01/17 ze dne 18. 1. 2017. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy. 

 

Usnesení R4/25/02/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje pronájem hudebního nástroje piana panu Ing. Aloisovi Žákovi, bytem 

Lubná 132, 767 01 Kroměříž za podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. R4/24/01/17 ze dne 

18. 1. 2017. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy. 

 

Usnesení R5/25/02/17 
 Rada obce Tlumačov neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 16 ulice náměstí Komenského 

848, Tlumačov panu Radimovi Železňákovi, bytem náměstí Komenského 848, Tlumačov.  

 

Usnesení R6/25/02/17 
Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 25 ulice náměstí Komenského 848, 

Tlumačov paní  Ludmile Nedbálkové, bytem náměstí Komenského 848, Tlumačov do 30. 4. 2017. 

 

Usnesení R7/25/02/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předložený návrh Rámcové kupní smlouvy číslo V1002316 na dodávky 

kovového odpadu (šrotu) v roce 2017 mezi Obcí Tlumačov a Metalšrot Tlumačov a.s., Mánesova 510, 

763 62 Tlumačov 

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

 

Usnesení R8/25/02/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou smlouvu č. 25/1/MB/17 o obchodní spolupráci v roce 2017 

na dodávku výrobků, strojního vybavení a náhradních dílů mechanizace mezi Obcí Tlumačov a 

WISCONSIN Engineering CZ s.r.o. odštěpný závod Prostějov. 

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

 

 Usnesení R9/25/02/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje v rámci aktivní politiky zaměstnanosti pro rok 2017 vytvoření maximálně 

12 pracovních míst pro veřejně prospěšné práce (VPP) dle potřeby obce jen na nezbytně nutné a potřebné 

práce s nástupem dle možností a doporučení úřadu práce.  

 

 



   

 

 

 

 

 Usnesení R10/25/02/17 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí Zprávu o činnosti JSDH Tlumačov za rok 2016. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje vyplacení finanční odměny jednotlivým členům Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce Tlumačov dle předloženého návrhu.  

 

 Usnesení R11/25/02/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Pojistnou smlouvu pojištění členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

obce pro případ úrazu a pojištění odpovědnosti za újmu č. 0514522018 s Hasičskou vzájemnou 

pojišťovnou a.s. se sídlem Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, IČ 46973451. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce p. Petra Horku podpisem uvedené smlouvy. 

 

 Usnesení R12/25/02/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Vnitřní platový předpis zřizovatele škol Obce Tlumačov platný pro ředitele 

základní a mateřské školy v Tlumačově a ukládá Obecnímu úřadu Tlumačov postupovat dle tohoto 

předpisu. 

 

 Usnesení R13/25/02/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje podporu rozvojového záměru číslo RZ_2018 72 předloženého 

poskytovatelem sociálních služeb Občanská poradna Strop Zlín se sídlem Dlouhá 2699, 760 01 Zlín ve 

znění uvedeném v žádosti o vyjádření k záměru.  

 Rada obce Tlumačov schvaluje podporu rozvojového záměru číslo RZ_2018 102 předloženého 

poskytovatelem sociálních služeb Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. se sídlem Chlumská 453, 

763 02 Zlín – Louky ve znění uvedeném v žádosti o vyjádření k záměru. 

 

 Usnesení R14/25/02/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje jednodenní závod mopedů „Moped rallye Tlumačov“ pořádaný spolkem 

Moped team Tlumačov  z. s. na obecních pozemcích parc. č. 2543, 2540, 2440/4, 3211, 3295, 3263, 3241, 

1182/2, 1182/4 a 1182/3 dne 20. 5. 2017 dle předložené žádosti za podmínky informování občanů ulice 

Machovská a Družstevní o pořádání závodu informačním dopisem v přiloženém znění. 

 

 Usnesení R15/25/02/17 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí situaci spojenou s realizací akce „Rekonstrukce chodníků podél 

silnice I/55 v obci Tlumačov“ realizovanou společností SIMOSTAV, s.r.o., se sídlem Kasárenská 4063/4, 

695 01 Hodonín na základě SOD ze dne 10. 8. 2016, a to jednak nedokončením díla v rozsahu cca 300 tis. 

Kč vč. DPH, a dále s informací společnosti SIMOSTAV, s.r.o. Hodonín o problémech s dodáním bankovní 

záruky dle citované SOD.  

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 

 


