
   

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 17. 1. 2018 

 
* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 17. 1. 2018 přijala tato usnesení: 

 

 

 

  Usnesení R1/35/01/18 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 17. 1. 2018. 

 

Usnesení R2/35/01/18 

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

usnesení minulého řádného a mimořádného zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/35/01/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje přidělení bytu č. 15 * nezveřejňovaný text * od 1. 2. 2018 a pověřuje 

starostu podpisem nájemní smlouvy. 

 

Usnesení R4/35/01/18 
 Rada obce schvaluje přidělení bytu č. 25 * nezveřejňovaný text *  od 1. 2. 2018 a pověřuje starostu 

podpisem nájemní smlouvy. 

 

Usnesení R5/35/01/18 

  Rada obce vyřazuje z pořadníku * nezveřejňovaný text *  z důvodu nesplnění podmínek pro přidělování 

bytu zvláštního určení. 

 

Usnesení R6/35/01/18  
 Rada obce Tlumačov schvaluje bezplatný pronájem Klubu obce na Zábraní v termínu 23. 3. 2018 pro ZO 

ČZS Tlumačov na výroční schůzi. 

 

Usnesení R7/35/01/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje pro Klub seniorů Tlumačov bezplatný pronájem Klubu obce na Zábraní na 

rok 2018. 

 

Usnesení R8/35/01/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje bezplatné zapůjčení maškarních kostýmů pro SENIOR Otrokovice, p. o. na 

27. února 2018 pro maškarní ples s pohádkovou tématikou.  

 

Usnesení R9/35/01/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Směrnici pro zajištění pracovně lékařských služeb v předloženém znění. 

 

Usnesení R10/35/01/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 

11. 5. 2006 se společností Elektrowin a.s. se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ: 272 57 843 

a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku. 

 

 Usnesení R11/35/01/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje finanční dar ve výši 3.000 Kč pro Elim Vsetín, o. p. s., Horní Jasenka 

119, 755 01 Vsetín. 



   

 

 

 

 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Darovací smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 3.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a obdarovaným Elim Vsetín, o. p. s.  

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení R12/35/01/18 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na akci malého 

rozsahu na administrátora projektu „Vybudování jazykové učebny ZŠ Tlumačov a učebny výpočetní 

techniky“. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje jako administrátora projektu společnost regiozona s.r.o., se sídlem 

Sokolská 3938, 760 01 Zlín z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější 

nabídky v celkové ceně 104.500 Kč bez DPH (126.445 Kč s DPH). 

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

 

 Usnesení R13/35/01/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje přílohu č. 3 k Nájemní smlouvě č.221/2008 ze dne 17. 4. 2008 a přílohu 

č. 5 k Nájemní smlouvě č. 222/2008 ze dne 20. 8. 2009 na pronájem zemědělských pozemků ve 

vlastnictví obce Tlumačov v k. ú. Tlumačov na Moravě se společností LUKROM plus s.r.o., Lípa 81, 

763 11 Lípa. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu přílohy č. 3 k Nájemní smlouvě č. 221/2008 ze 

dne 17. 4. 2008 a přílohy č. 5 k Nájemní smlouvě č. 222/2008 ze dne 20. 8. 2009.  

 

 Usnesení R14/35/01/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Dohodu o způsobu provedení údržby ochranného pásma vedení ČEPS 

a.s., se společností ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Dohody o způsobu provedení údržby ochranného 

pásma vedení ČEPS a.s.  

 

 Usnesení R15/35/01/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku KN p. č. 2462/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 7 m2 v. k. ú. Tlumačov na Moravě * nezveřejňovaný text *, za podmínek 

stanovených v záměru viz usnesení č. R27/34/11/17 ze dne 29. 11. 2017. 

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

 

Usnesení R16/35/01/18 
 Obec Tlumačov schvaluje podporu rozvojového záměru číslo RZ_2019 166 předloženého poskytovatelem 

sociálních služeb Středisko rané péče EDUCO Zlín, z.s. se sídlem Chlumská 453, 763 02 Zlín – Louky ve 

znění uvedeném ve formuláři „Vyjádření obce k rozvojovému záměru“. 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

RNDr. Ing. Vojtěch Drbal 

 člen rady obce 

 

 


