
   

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 11. 4. 2018 
 

 

* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 11. 4. 2018 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/38/04/18 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 11. 4. 2018. 

 

Usnesení R2/38/04/18 

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

usnesení minulého zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/38/04/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola 

Tlumačov sestavenou k 31. 12. 2017. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje zúčtování hospodářského výsledku dosaženého v rozpočtovém roce 

2017 ve výši 209.489,47 Kč a jeho přidělení do rezervního fondu organizace. 

 

Usnesení R4/38/04/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola 

Tlumačov sestavenou k 31. 12. 2017. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje zúčtování hospodářského výsledku ve výši 14.876,13 Kč a jeho 

přidělení do rezervního fondu organizace. 

 

Usnesení R5/38/04/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 8.000 Kč pro Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. 

Dotace je účelově určena na úhradu nájemného a cestovného. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2018/EO/008 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 8.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem 

Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. 

 Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R6/38/04/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 10.000 Kč pro Charitu sv. Anežky Otrokovice. Dotace je 

účelově určena: azylový dům – pro muže a ženy bez přístřeší 5.000 Kč, odborné sociální poradenství 

5.000 Kč.  

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2018/EO/009 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 10.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem 

Charita sv. Anežky Otrokovice. 

 Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R7/38/04/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje spolku S.K. Tlumačov z.s. neinvestiční finanční transfer ve výši 

6.000 Kč na základě jejich Žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost, a to pořízení pohárů, cen a 

občerstvení pro zúčastněné týmy Turnaje přípravek ve výši 6.000 Kč. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

č. 2018/PAM/012 z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 6.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a S.K. Tlumačov 

z.s.. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 



   

 

 

 

 

 

 

Usnesení R8/38/04/18 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Parkovací stání v ul. Sportovní, Tlumačov“. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje pořadí cenových nabídek  

1) PORR a.s., Praha 10 - Strašnice, Dubečská 3238/36, PSČ 10000, IČ 430 05 560 

2) KVARCIT STAV.r.o., Zborovice, U Hřiště, PSČ 76832, IČ 014 92 853 

3) Centring spol. s r.o., Zlín - Malenovice, Tečovská 1052, PSČ 76302, IČ 440 05 458 

4) Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., Zlín, K Majáku 5001, PSČ 76001, IČ 269 13453 

5) DEMSTAV group, s.r.o., Hranice I - město, Tř. 1. máje 243, PSČ 75301, IČ 278 44 935 

6) SWIETELSKY stavební s.r.o., Valašské Meziříčí, Husova 1514, PSČ 75701, IČ 480 35 599 

7) Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o., Kroměříž, Kotojedy 56, PSČ 76701, IČ 269 08 298 

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

PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, z důvodu splnění podmínek zadávacího 

řízení a podání nejvhodnější nabídky s nabídkovou cenou 494.846 Kč bez DPH (598.764 Kč vč. DPH). 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Kupní smlouvy se společností PORR a.s., 

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice. 

 

Usnesení R9/38/04/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku KN p. č. 2446/2 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 21 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě * nezveřejňovaný text * za podmínek 

stanovených v záměru viz. usnesení č. R22/34/11/17 ze dne 29. 11. 2017. 

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

 

 Usnesení R10/38/04/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku KN p. č. 2484/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 18 m2 (cca 3,0 x 6,0 m), za níže uvedených 

podmínek: 

 účel výpůjčky realizace parkovacího stání  

 doba výpůjčky na dobu neurčitou 

 povinnost vypůjčitele udržování předmětu výpůjčky ve funkčním a estetickém stavu a provádění jeho 

celoroční údržby  

 

 Usnesení R11/38/04/18 
Rada obce Tlumačov schvaluje záměr pronajmout buňky č. 8 a 9 v objektu domu služeb v Tlumačově  nám. 

Komenského č. p. 799 za následujících podmínek: 

 účel pronájmu –  provozování služeb kadeřnictví 

 doba pronájmu – od 17. 5. 2018 na dobu určitou do 31. 12. 2018 s možností prodloužení nájemního  

       vztahu vždy o 1 rok 

 cena nájmu –     552 Kč/měsíc + zálohy vodného 

 

 Usnesení R12/38/04/18 
 Rada obce schvaluje předložený Pořadník č. 22/2018 na obsazení obecních bytů dle Zásad hospodaření 

s bytovým fondem v majetku obce Tlumačov schválených dne 26. 10. 2016.   

 

 Usnesení R13/38/04/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Moped Teamu Tlumačov z. s. bezúplatné zapůjčení hmotného majetku 

Obce Tlumačov (lavičky, stoly, party stany, odpadkové koše, stoly a židle, barel na užitkovou vodu) a 

jeho bezplatnou dopravu na závod „Moped rallye Tlumačov“, který se koná dne 19. 5. 2018.  

 Rada obce Tlumačov schvaluje bezplatné užívání pozemků obce Tlumačov: p. č. 2543, 2540, 2440/4, 

3211, 3295, 3263, 3241, 1182/7 a 1182/8.  

 Rada obce Tlumačov schvaluje bezplatný tisk 60 ks informačních letáků pro občany formát A4. 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 Usnesení R14/38/04/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Dodatek k Licenční smlouvě o poskytnutí uživatelských práv 

k modulárnímu počítačovému programu MUNIS s licenčním číslem 91815 se společností TRIADA, spol. 

s r.o., U Svobodárny 12, Praha 9, IČ: 43871020.  

 

Usnesení R15/38/04/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Dodatek ke Smlouvě o technické podpoře (pro uživatele síťových instalací 

IS MUNIS pro města a obce do 3000 obyvatel) se společností TRIADA, spol. s r.o., U Svobodárny 12, 

Praha 9, IČ: 43871020. 

 

Usnesení R16/38/04/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Provozní řád sportovního areálu Obce Tlumačov v předloženém znění. 

 

Usnesení R17/38/04/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Ceník sportovního areálu Obce Tlumačov v předloženém znění. 

 

Usnesení R18/38/04/18 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí zprávu o jednání škodní komise č. 1/2018 a byla seznámena se 

zápisem z tohoto jednání č. 1/2018. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje úhradu škody v případě škodní události „Proplacení pracovního úrazu 

* nezveřejňovaný text * ze dne 31. 1. 2018“ v plné výši. 

 

Usnesení R19/38/04/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje vnitřní směrnici Obecního úřadu Tlumačov „Traumatologický plán, pokyny 

pro poskytování první pomoci a zdolávání mimořádných událostí“ a ukládá obecnímu úřadu postupovat dle 

této směrnice. 

 

Usnesení R20/38/04/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje vytvoření společensky účelného pracovního místa dle potřeby obce v rámci 

projektu „Péče a příležitost ve Zlínském kraji“ na dobu určitou v délce trvání 1 rok. 

 

Usnesení R21/38/04/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje navýšení tabulkového počtu pracovních míst na oddělení životního 

prostředí, údržby a služeb na 12 pracovních míst. 

 

Usnesení R22/38/04/18 
 Rada obce schvaluje Organizační řád Obecního úřadu Tlumačov v předloženém znění a pověřuje obecní 

úřad podle tohoto řádu postupovat. 

 

Usnesení R23/38/04/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje přijetí * nezveřejňovaný text * do trvalého pracovního poměru na oddělení 

životního prostředí, údržby a služeb obce Tlumačov na dobu určitou do 31. 12. 2019 s nástupem od 

1. 6. 2018. 

 

Usnesení R24/38/04/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje vnitřní směrnici Nakládání s osobními údaji na Obecním úřadě Tlumačov a 

ukládá Obecnímu úřadu pracovat v souladu s touto směrnicí. 

 

Usnesení R25/38/04/18 
 Rada obce Tlumačov jmenuje * nezveřejňovaný text *pověřencem pro ochranu osobních údajů na obci 

Tlumačov v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních služeb podle zákona 

číslo 85/1996 Sb., o advokacii ze dne 24. 11. 2004 a pověřuje starostu obce k podpisu toho dodatku. 



   

 

 

 

 

 

Usnesení R26/38/04/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje zapůjčení 4 ks stolů a 8 ks laviček * nezveřejňovaný text * v termínu od 

1. 4. 2018 – 30. 11. 2018 za podmínek, že mobiliář bude vrácen nepoškozený, v případě potřeby obce či 

jiných složek bude vrácen na požadovanou dobu obci a úhrada půjčovného ve výši 2.720 Kč + DPH (platné 

v době úhrady) bude provedena v průběhu měsíce května 2018. 

 

Usnesení R27/38/04/18 
 Rada obce Tlumačov schvaluje umístění v DPS v bytě č. 29 pro * nezveřejňovaný text * 

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

uvedeného pořadníku od 1. 5. 2018. 


