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U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 20. 9. 2017 
 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 20. 9. 2017 přijala tato usnesení: 

 

 

 

  Usnesení R1/32/09/17 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 20. 9. 2017. 

 

Usnesení R2/32/09/17 

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

usnesení minulého řádného zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/32/09/17 

Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 ulice Jana Žižky 630, Tlumačov 

* nezveřejňovaný text * do 31.12.2017. 

 

Usnesení R4/32/09/17 

Rada obce Tlumačov schvaluje aktualizaci Provozního řádu Klubu obce na Zábraní v předloženém  

znění. 

 

Usnesení R5/32/09/17  

Rada obce Tlumačov schvaluje darovací smlouvu č. 2017/OVM/002 na rehabilitační tříkolku ECO 

TEXTIL č. SN 20-1-2016-1827 * nezveřejňovaný text *. 
 

Usnesení R6/32/09/17 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje uzavřít Pachtovní smlouvu č.2054/2017 na pacht zemědělských 

pozemků ve vlastnictví obce Tlumačov v k.ú. Tlumačov na Moravě se společností ZEMET spol. s r.o., 

Tečovice 45, 763 02 Zlín 4. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Pachtovní smlouvy č.2054/2017.  

 

Usnesení R7/32/09/17 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10.4.2017 se společností 

Centroprojekt group a.s. se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín. 
➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.4.2017 

 

Usnesení R8/32/09/17 

Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku KN p.č.2445 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k.ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 16 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 R9/32/09/17 

Rada obce schvaluje nabídku  společnosti E.ON Energie, a.s., F.A. Gasnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice, IČ 25733591 na odběr silové elektrické energie na období 2018-2019 pro Obec Tlumačov i ZŠ 

Tlumačov za ceny uvedené v této nabídce a pověřuje starostu obce Petra Horku podpisem předložené 

smlouvy č. EE_00284572/2018_2019. 
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Usnesení R10/32/09/17 

 Rada obce Tlumačov schvaluje vnitřní směrnici Pravidla pro zajišťování a odměňování obřadů 

v předloženém znění a ukládá obecnímu úřadu postupovat dle těchto pravidel. 

 

Usnesení R11/32/09/17 

Rada obce Tlumačov schvaluje darovací smlouvu č. 2017/OVM/003 na rehabilitační tříkolku ECO 

TEXTIL č. SN 20-1-2016-1846 * nezveřejňovaný text *.  

 

Usnesení R12/32/09/17 

Rada obce Tlumačov schvaluje darovací smlouvu č. 2017/OVM/004 na rehabilitační tříkolku ECO 

TEXTIL č. SN 20-1-2016-1820 * nezveřejňovaný text *.  

 

Usnesení R13/32/09/17 

Rada obce Tlumačov neschvaluje dotaci ve výši 3 000,- Kč pro Charitu sv. Anežky Otrokovice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 


