
   

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 30. 8. 2017 
 

* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 30. 8. 2017 přijala tato usnesení: 

 

 

 

  Usnesení R1/31/08/17 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 30. 8. 2017. 

 

Usnesení R2/31/08/17 

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

usnesení minulého řádného zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/31/08/17 

 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy * nezveřejňovaný text * na pronájem 

části pozemku KN p. č. 2544 – ostatní plocha o výměře 400 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě, do 31. 8. 

2018. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu dodatku k nájemní smlouvě. 

 

Usnesení R4/31/08/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje od 1. 9. 2017 na dobu určitou do 31. 12. 2017 pronájem buňky č. 3 

v objektu Domu služeb č. p. 799, ul. nám. Komenského v Tlumačově * nezveřejňovaný text * 

k provozování prodeje oděvů a obuvi s tím, že vyřízení změny užívání buňky č. 3 na MěÚ Otrokovice, 

odbor stavení úřad, včetně následných stavebních úprav, ponese paní Brázdilová na své náklady a po 

ukončení nájemní smlouvy nebude po obci požadovat žádné finanční vyrovnání. 

 

Usnesení R5/31/08/17  
 Rada obce Tlumačov schvaluje umístění v DPS  * nezveřejňovaný text *. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy na volný byt v DPS dle výše 

uvedeného pořadníku. 

 

Usnesení R6/31/08/17 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce ul. Sokolská, Tlumačov – SO 102 Chodník“ 

 Rada obce Tlumačov schvaluje pořadí cenových nabídek  

1) SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 

620 00 Brno – Brněnské Ivanovice, IČ: 480 35 599 

2) KVARCIT STAV s.r.o., U Hřiště 413, 768 32 Zborovice, IČ: 014 92 853 

3) PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha - Strašnice, IČ: 430 05 560 

4) DEMSTAV s.r.o., Tř. 1. máje 243, 753 01 Hranice I - Město, IČ: 278 44 935 

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

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, se sídlem Jahodová 

494/60, 620 00 Brno – Brněnské Ivanovice, z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání 

nejvhodnější nabídky s nabídkovou cenou 971.463 Kč bez DPH (1.175.470,23 Kč vč. DPH) 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo se společností SWIETELSKY 

stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, se sídlem Jahodová 494/60, 620 00 Brno – 

Brněnské Ivanovice. 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Usnesení R7/31/08/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku částí pozemků KN p. č. 829/23 – ostatní plocha, jiná plocha a 

p. č. 2446/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře 166 m2 za 

podmínek stanovených v záměru vlastníkům bytových jednotek BD č. p. 776, ul. Švermova 

v Tlumačově, za podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. R8/30/07/17 ze dne 26. 7. 2017. 

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

 

 Usnesení R8/31/08/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku KN p. č. 2462/2 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 12,5 m2 v. k. ú. Tlumačov na Moravě * nezveřejňovaný text *, za podmínek 

stanovených v záměru viz usnesení č. R9/30/07/17 ze dne 26. 7. 2017. 

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

 

 Usnesení R9/31/08/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje žádost o poskytnutí finančního příspěvku do výše 3 000 Kč na dopravu na 

akci „Dožínky Zlínského kraje“, které se uskutečnily 19. 8. 2017 v Kroměříži.  

 

 Usnesení R10/31/08/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje bezplatný pronájem Klubu obce Zábraní v termínu 29. září  - 2. října 2017 

pro ZO ČZS Tlumačov na „Výstavu ovoce a zeleniny“. 

 

 Usnesení R11/31/08/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Dohodou o poskytnutí slevy na některé položky ve vyúčtování služeb 

elektronických komunikací pro služební mobilní telefony se společností O2 Czech Republic a.s., se 

sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Dohodou o poskytnutí slevy na některé položky ve 

vyúčtování služeb elektronických komunikací.  

 

 Usnesení R12/31/08/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ Tlumačov (IČ: 70988684) převedení finančních 

prostředků rezervního fondu ve výši 300.000 Kč do fondu investic na posílení zdrojů na opravy a udržování 

majetku. 

 

 Usnesení R13/31/08/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Dohodu o převodu práv a povinností ze Smlouvy o poskytování servisních 

služeb se společnostmi Cleerio s.r.o. (dříve Geosense s.r.o) se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9, 

IČ 29002567 a Geomorava s.r.o. se sídlem Milíčova 2643/13, 796 01 Prostějov, IČ 04415205 a pověřuje 

starostu obce podpisem výše uvedené dohody. 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 


