
   

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 28. 6. 2017 
 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 28. 6. 2017 přijala tato usnesení: 

 

  Usnesení R1/29/06/17 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 28. 6. 2017. 

 

Usnesení R2/29/06/17 

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

usnesení minulého řádného zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/29/06/17 

 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku KN p. č. 2453/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k.ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 23 m2 za níže uvedených podmínek: 

 účel výpůjčky   realizace rozšíření sjezdu k nemovitosti  

 doba výpůjčky  na dobu neurčitou 

 povinnost vypůjčitele  udržování předmětu výpůjčky ve funkčním a estetickém stavu a  

     provádění jeho celoroční údržby  

 

Usnesení R4/29/06/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku KN p. č.2462/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k.ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 11 m2 za níže uvedených podmínek: 

 účel výpůjčky   realizace rozšíření sjezdu k nemovitosti  

 doba výpůjčky  na dobu neurčitou 

 povinnost vypůjčitele  udržování předmětu výpůjčky ve funkčním a estetickém stavu a 

       provádění jeho celoroční údržby  

 

Usnesení R5/29/06/17  
 Rada obce Tlumačov schvaluje bezplatný pronájem Klubu obce Zábraní pro Klub seniorů Tlumačov každé 

druhé úterý v měsíci od 1. 6. – 31. 12. 2017.   

 

Usnesení R6/29/06/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje bezplatný pronájem Klubu obce Zábraní v termínu 8. – 10. 12. 2017 pro 

Myslivecký spolek HÉK Tlumačov na „Hlavní hon“. 

 

Usnesení R7/29/06/17 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Nařízení obce Tlumačov č.1/2017 o zákazu podomního a 

pochůzkového prodeje na území obce v předloženém znění. 
 

 Usnesení R8/29/06/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr prodeje vozidla Renault Master SPZ 1Z7 1792. 

 Rada obce Tlumačov ukládá obecnímu úřadu realizovat prodej vozidla nejvyšší nabídce, kdy cena 

obvyklá bude stanovena průzkumem trhu. 

 

 Usnesení R9/29/06/17 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na instalaci a 

provozování GPS monitorovacího systému vozidel Obce Tlumačov a schvaluje uzavření smlouvy na 

instalaci a provozování výše uvedeného systému se společností ORBCOMM CZECH REPUBLIC, 

s.r.o., Kvítková 3642, 760 01 Zlín, IČ 25574124 z důvodu podání nejvýhodnější cenové nabídky. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem předmětné smlouvy. 

 

 



   

 

 

 

 

 Usnesení R10/29/06/17 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky uchazečů o veřejnou zakázku malého 

rozsahu na „Dodávku vany pro seniory v objektu Domu s pečovatelskou službou, náměstí Komenského 

č. p. 848, Tlumačov“. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje pořadí cenových nabídek jednotlivých uchazečů: 

1) ArjoHuntleigh s.r.o., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 

2) AUDY s.r.o., Živného 1A, 635 00 Brno 

 Rada obce Tlumačov schvaluje jako vybraného dodavatele vany pro seniory společnost ArjoHuntleigh 

s.r.o., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání 

nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 335.947 Kč včetně DPH. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Kupní smlouvy se společností  

ArjoHuntleigh s.r.o., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4. 

 

 Usnesení R11/29/06/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Dodatek č. 1 k dohodě o právu stavebníka provést stavbu zpevněné 

plochy ze dne 27. 8. 2015 v rámci akce „Zpevněná plocha pro parkování, Tlumačov – změna stavby 

před dokončením“ se společností Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Dodatku č. 1 k dohodě o právu stavebníka provést 

stavbu zpevněné plochy ze dne 27. 8. 2015.  

 

 Usnesení R12/29/06/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje podání písemné výpovědi z pachtovní smlouvy se společností ZEMET 

spol. s r.o., se sídlem Tečovice 45, 763 02 Zlín na pozemky vhodné pro zemědělskou činnost p. č. 3366 

a 3367 v k. ú. Tlumačov na Moravě, které jsou určeny k provedení úprav vybraných polních cest 

v rámci KPÚ Tlumačov na Moravě.  

 Rada obce Tlumačov schvaluje podání písemné žádosti na Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový 

úřad pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně o vytyčení a obnovení vybraných polních cest dle plánu 

společných zařízení schváleného usnesení ZO Tlumačov č.Z5/26/06 dne 21. 6. 2006. 

 

 Usnesení R13/29/06/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje prodejní ceny propagačního materiálu obce Tlumačov: turistický deník 

50 Kč a turistická vizitka 12 Kč. 

 

 Usnesení R14/29/06/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje v souladu s Vnitřním platovým předpisem platným pro ředitele 

školských zařízení, jejichž zřizovatelem je obec Tlumačov, řediteli ZŠ Tlumačov Mgr. Robertu 

Podlasovi mimořádnou finanční odměnu ve výši 50 % celkového měsíčního platu. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje v souladu s Vnitřním platovým předpisem platným pro ředitele 

školských zařízení, jejichž zřizovatelem je obec Tlumačov, ředitelce MŠ Tlumačov Haně Janoštíkové 

mimořádnou finanční odměnu ve výši 50 % celkového měsíčního platu. 

 

 Usnesení R15/29/06/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách „Hvězdiček“ a „Sluníček“ Mateřské školy 

Tlumačov, okres Zlín, příspěvkové organizaci, pro školní rok 2017/2018 na počet 28 dětí na třídu. 

 

 Usnesení R16/29/06/17 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Úprava rozvodů ÚT a zdroje tepla v objektu č.p.95 ul. Dolní, Tlumačov“. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje pořadí cenových nabídek:  

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

2) Elgas Kroměříž, s.r.o., Kaplanova 1780/1D, 767 01 Kroměříž, IČ: 607 39 851 

3) PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o., Tovární 807, 66461 Rajhrad, IČ: 282 87 967 

 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 454.307 Kč bez DPH (549.711 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. 

 

 Usnesení R17/29/06/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje S. K. Tlumačov z. s. bezplatné zapůjčení hmotného majetku Obce 

Tlumačov ve správě KIS Tlumačov (stoly, lavičky, stany a odpadkové koše) a jeho  bezplatnou dopravu. 

Dále bezplatný pronájem pozemků obecního parku na společenskou akci „Tlumačovské pivní slavnosti 

2017 a 1. ročník setkání heligonkářů“ dne 29. 7. 2017. 

 

 Usnesení R18/29/06/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Zemskému hřebčinci Tlumačov s.p.o. bezplatné zapůjčení hmotného 

majetku Obce Tlumačov ve správě KIS Tlumačov (stoly, lavičky) na akci „Chovatelský den“ konané 

dne 1. 7. 2017. 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 

 


