
   

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 26. 4. 2017 
 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 26. 4. 2017 přijala tato usnesení: 

 

 

 

  Usnesení R1/27/04/17 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 26. 4. 2017. 

 

Usnesení R2/27/04/17 

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

usnesení minulých (řádného a mimořádného) zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/27/04/17 

 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 28.000 Kč pro Základní organizaci českého 

zahrádkářského svazu na výměnu svodů dešťové vody na budově čp. 774, ul. Mánesova, Tlumačov 

(budova ZO ČZS). 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 8/2017 o poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 28.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem ZO ČZS 

Tlumačov. 

 

Usnesení R4/27/04/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 8.000 Kč pro Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. 

Dotace je účelově určena na úhradu části nájemného, úhradu videotréninku v rodinách.  

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 7/2017 o poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 8.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem Středisko rané 

péče EDUCO Zlín z.s. 

 Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R5/27/04/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 31. 5. 2017 s paní Zuzanou 

Kutňákovou  na byt č. 3, ulice Nádražní 440, Tlumačov a pověřuje starostu podpisem této dohody. 

 

Usnesení R6/27/04/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předložený Pořadník č. 20/2017 na obsazení obecních bytů dle Zásad 

hospodaření s bytovým fondem v majetku obce Tlumačov schválených dne 26. 10. 2016.   

 

Usnesení R7/27/04/17 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na akci malého 

rozsahu „Dodávka kontejnerů pro sběrný dvůr obce Tlumačov“ a schvaluje jako dodavatele nových 

vanových kontejnerů společnost Monza CZ s.r.o., U vrby 662, 763 15 Slušovice, z důvodu splnění 

podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 131.800 Kč bez DPH 

(159.478 Kč s DPH). 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s uvedenou společností. 

 

 Usnesení R8/27/04/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje smlouvu o poskytování tiskových služeb č. 1711 na pronájem 

multifunkčního digitálního přístroje Canon iRA-C3320i se společností embex s.r.o., se sídlem 40. pluku 

1351, 757 01 Valašské Meziříčí. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytování tiskových služeb č. 1711. 

 



   

 

 

 

 

 Usnesení R9/27/04/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 2. 2017 se společností 

Envia systém s.r.o., Vejvanovského 1592/20, 767 01 Kroměříž. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 

27. 2. 2017. 

 

 Usnesení R10/27/04/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku KN p. č. 2453/3 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 12 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě paní Mgr. Pavlíně Frdlíkové, bytem Dolní 

634, 763 62 Tlumačov, za podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. R17/26/03/17 ze dne 

22. 3. 2017. 

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

 

 Usnesení R11/27/04/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření nového pojištění (povinného a havarijního) osobního užitkové 

vozidlo Ford Transit Combi Van Trend L2 s účinností ode dne pořízení a zařazení do majetku obce 

Tlumačov.  

 Rada obce pověřuje starostu podpisem přihlášky - smlouvy na uzavření povinného a havarijního 

pojištění a zařazení do Skupinové pojistné smlouvy AUTOFLOTILY č. 898227002 osobního 

užitkového vozidla Ford Transit Combi Van Trend L2 s účinností ode dne pořízení a zařazení do 

majetku obce Tlumačov.  

 

 Usnesení R12/27/04/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje v rámci aktivní politiky zaměstnanosti pro rok 2017 vytvoření společensky 

účelného pracovního místa dle potřeby obce na dobu určitou v délce trvání 1 rok. 

 

 Usnesení R13/27/04/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje od 1. června 2017 cenu za pronájem Klubu obce Zábraní 2.000 Kč/3 dny, tj. 

72 hodin a 1.000 Kč/1 prac. den. V pronájmu je zahrnuto vybavení klubu a spotřeba energií.  

 

 Usnesení R14/27/04/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Moped Teamu Tlumačov z. s.  bezúplatné zapůjčení hmotného majetku 

Obce Tlumačov (lavičky, stoly, párty stany, odpadkové koše, stoly a židle, barel na užitkovou vodu) a jeho 

bezplatnou dopravu na společenskou závod „Moped rallye Tlumačov“, dne 20. 5. 2017. Dále Rada obce 

schvaluje bezplatné užívání pozemků obce Tlumačov: ZÁVOD, p. č. 2543, 2540, 2440/4, 3211, 3295, 3263, 

3241 a DEPO, p. č. 1182/2, 1182/4, 1182/3. Dále schvaluje bezplatný tisk 100 ks plakátu formát A4. 

 

 Usnesení R15/27/04/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje zapůjčení 6 ks stolů a 12 ks laviček paní Janě Skopalové v termínu od 1. 4. 

2017 – 30. 11. 2017 za podmínek, že mobiliář bude vrácen nepoškozený, v případě potřeby obce či jiných 

složek bude vrácen na požadovanou dobu obci a úhrada půjčovného ve výši 2.900 Kč + DPH (platné v době 

úhrady) bude provedena v průběhu měsíce května 2017. 

 

 Usnesení R16/27/04/17 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy objektu č. p. 65, Tlumačov“ 

 Rada obce Tlumačov schvaluje pořadí cenových nabídek  

1) HARKO s.r.o., Trávník 140, 767 01 Kroměříž, IČ: 634 96 585 

2) Rovina stavební a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ: 451 93 096 

3) PROVING s.r.o., Poštovní 480, 768 24 Hulín, IČ: 262 44 888 

4) ENVIA system s.r.o., Vejvanovského 1592/20, 767 01 Kroměříž, IČ: 291 93 401 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 Rada obce Tlumačov schvaluje výběr nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče společnosti 

HARKO s.r.o., Trávník 140, 767 01 Kroměříž, z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání 

nejvhodnější nabídky s nabídkovou cenou 4.341.667,23 Kč bez DPH (5.253.417,35 Kč vč. DPH) 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo se společností HARKO s.r.o., 

Trávník 140, 767 01 Kroměříž. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 

 


