
   

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 14. 2. 2018 
 

 

* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 14. 2. 2018 přijala tato usnesení: 

 

 

 

  Usnesení R1/36/02/18 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 14. 2. 2018. 

 

Usnesení R2/36/02/18 

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

usnesení minulého zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/36/02/18 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí informace o vydaných správních rozhodnutích na základě 

veřejnoprávní smlouvy k provádění výkonu státní správy ve věcech pozemních komunikacích mezi 

městem Otrokovice a obcí Tlumačov ze dne 30.11.2015 a na základě veřejnoprávní smlouvy 

k provádění výkonu státní správy ve věcech přestupků mezi městem Otrokovice a obcí Tlumačov ze 

dne 21.8.2008.  

 Rada obce Tlumačov bere na vědomí usnesení Rady města Otrokovice č. RMO/6/01/18 o uplatnění 

ročního zvýšení ceny za výkony pro rok 2018 ve výši průměrné meziroční míry inflace roku 2017 

(2,5 %).  

 

Usnesení R4/36/02/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje v rámci aktivní politiky zaměstnanosti pro rok 2018 vytvoření max. 12 

pracovních míst pro veřejně prospěšné práce (VPP) dle potřeby obce jen na nezbytně nutné a potřebné práce 

s nástupem dle možností a doporučení ÚP.  

 

Usnesení R5/36/02/18 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí Zprávu o činnosti JSDH Tlumačov za rok 2017. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje vyplacení finanční odměny jednotlivým členům Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce Tlumačov dle předloženého návrhu.  

 

Usnesení R6/36/02/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou * nezveřejňovaný text * na buňku č. 7, 

8 v objektu domu služeb č. p. 799, Tlumačov ke dni 28. 2. 2018 a pověřuje starostu podpisem této dohody. 

 

Usnesení R7/36/02/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky místnosti č.103 v prostorách budovy KIS Tlumačov 

č.p. 170 za níže uvedených podmínek: 

 účel výpůjčky  činnost ZUŠ Otrokovice 

 doba výpůjčky  na dobu neurčitou 

 

 Usnesení R8/36/02/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předložený návrh Rámcové kupní smlouvy číslo V1001818 na dodávky 

kovového odpadu (šrotu) odpadu mezi Obcí Tlumačov a Metalšrot Tlumačov a.s., IČ 46901094, 

Mánesova 510, 763 62 Tlumačov 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 



   

 

 

 

 

 

 

 Usnesení R9/36/02/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 2.000 Kč pro Domov pro seniory Luhačovice, p.o.. 

Dotace je účelově určena k poskytování sociální služby, péči o osobu, aktivizační a smyslovou práci a 

fyzioterapii.  

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2018 o poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 2.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem Domov pro 

seniory Luhačovice p.o.. 

 Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení R10/36/02/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 23.160 Kč pro Sociální služby města Kroměříže, p.o. 

Dotace je účelově určena na pomůcky a potřeby pro zajištění péče uživatelům.  

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2018 o poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 23.160 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem Sociální služby 

města Kroměříže, p.o. 

 Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

 Usnesení R11/36/02/18 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Kompostéry pro občany obce Tlumačov“ 

 Rada obce Tlumačov schvaluje pořadí cenových nabídek  

ELKOPLAST CZ s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČ: 253 47 942 

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

ELKOPLAST CZ s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a 

podání nejvhodnější nabídky s nabídkovou cenou 763.800 Kč bez DPH (924.198 Kč vč. DPH) 

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

s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín. 

 

 Usnesení R12/36/02/18 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na akci malého 

rozsahu „Klimatizace pro kanceláře OÚ, ul. Nádražní 440, Tlumačov“ a schvaluje jako dodavatele 

klimatizace pro kanceláře OÚ fyzickou osobu * nezveřejňovaný text * z důvodu splnění podmínek 

zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 118.538 Kč bez DPH (143.624 Kč 

s DPH). 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu SOD s uvedenou fyzickou osobou. 

 

Usnesení R13/36/02/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření SOD na zajištění sledování a monitoring realizovaného 

projektu „Revitalizace bytového domu Tlumačov 630“ se společností CHRISTEC s.r.o., se sídlem 

Masarykovo náměstí 208, 763 61 Napajedla. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo. 

 

Usnesení R14/36/02/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje přijetí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje pro JSDH Tlumačov 

ve výši 67 000,00 Kč poskytnuté na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/0014/201/KH schválené 

usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje dne 18. 12. 2017. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R15/36/02/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Smlouvu o podmínkách a právu provést stavbu „Oprava silnice II/367 

v obci Tlumačov“ se Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, zastoupeným 

příspěvkovou organizací ŘSZK p.o., se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o podmínkách a právu stavebníka provést 

stavbu.  



   

 

 

 

 

 

 

Usnesení R16/36/02/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje smlouvu o dílo na manažerské řízení přípravy a realizace projektu 

„Kompostéry pro občany obce Tlumačov“ * nezveřejňovaný text * 

 Rada Obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.  

 

Usnesení R17/36/02/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje podporu rozvojových záměrů číslo RZ_2019 236 a RZ_2019 170 

předložených poskytovatelem sociálních služeb Andělé Stromu života – Mobilní hospic Strom života, 

Kostelní 71/37, Nový Jičín ve znění uvedených ve formulářích „Vyjádření obce k rozvojovému záměru“. 

 

Usnesení R18/36/02/18 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí bez připomínek pořádání akcí v areálu Zemského hřebčince Tlumačov 

v roce 2018 uvedených v přiloženém seznamu. 

 

 


