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U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 06. 10. 2021 
 

* VEŘEJNÁ VERZE * 
 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 06. 10. 2021 přijala tato usnesení: 

 

 

Usnesení R1/36/10/21 

Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 06. 10. 2021. 

 

Usnesení R2/36/10/21 

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

z minulého zasedání rady obce – bez připomínek a schválila zapisovatele Ing. Jana Rýdla. 

 

Usnesení R3/36/10/21 

Rada obce Tlumačov schvaluje od 15.10.2021 na dobu určitou do 31.12.2022 pronájem buňky č. 3 v objektu 

Domu služeb č.p. 799, ul. nám. Komenského v Tlumačově *nezveřejňovaný text*  za účelem provozování 

kosmetických služeb. 

 

Usnesení R4/36/10/21 

Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou *nezveřejňovaný text*  na byt č. 19 v domě 

s pečovatelskou službou, ke dni 31.10.2021 a pověřuje starostu podpisem této dohody. 

 
Usnesení R5/36/10/21 

Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy v bytě č.19 *nezveřejňovaný text*, od 01.11.2021 na dobu 

určitou 1 rok, s možností prodloužení a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy na byt č.19 v DPS. 

 

Usnesení R6/36/10/21 

Rada obce schvaluje předložený Pořadník č. 28/2021 na obsazení obecních bytů dle Zásad hospodaření 

s bytovým fondem v majetku obce Tlumačov schválených dne 26.10.2016. 

 

Usnesení R7/36/10/21 

Rada obce Tlumačov schvaluje od 18. 10. 2021 na dobu určitou do 30. 06. 2022 pronájem nebytových 

prostor v budově na náměstí Komenského č.p. 65, Tlumačov *nezveřejňovaný text*, na cvičení Chi-Gong a 

základy tajči za cenu 100 Kč + DPH za hodinu. 

 

Usnesení R8/36/10/21 

Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky částí pozemků p.č. 2462/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace a p.č.2436/3 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Tlumačov na Moravě o celkové výměře cca 

3,6m2 (cca 0,9 x 4,0m), 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 R9/36/10/21 

Rada obce Tlumačov schvaluje od 7. 10. 2021 na dobu neurčitou jednotnou cenu 300 Kč za dopravu a 

manipulaci zapůjčeného majetku Obce Tlumačov ve správě KIS Tlumačov (pivní sety, stany, židle, stoly 

atd.) v katastru obce Tlumačov. 
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Usnesení R10/36/10/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.9.2021 se společností 

Skanska a.s., Křižíkova 682/94a, 186 00 Praha 8 - Karlín. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 

16.9.2021. 

 

Usnesení R11/36/10/21 

Rada obce Tlumačov schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 10.6.2021 dohodou ke dni 10.11.2021 

s *nezveřejňovaný text*, na ordinaci praktického lékaře v objektu zdravotního střediska ul. Dolní 

95 Tlumačov. Rada obce Tlumačov pověřuje starostu podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy. 

 

Usnesení R12/36/10/21 

Rada obce Tlumačov schvaluje záměr pronajmout ordinaci a část společných prostor praktického lékaře o 

celkové výměře 69,75 m2 v objektu zdravotního střediska ul. Dolní 95 v Tlumačově za následujících 

podmínek: 

- účel nájmu  –  všeobecné praktické lékařství 

- doba nájmu – od 11.11.2021 na dobu neurčitou 

- cena nájmu  –  za 1m2 / rok 500 Kč. 

 

Usnesení R13/36/10/21 

Rada obce Tlumačov schvaluje bezplatný pronájem Klubu obce na Zábraní v termínu 10.11.2021 pro MS 

chovatelů PH Tlumačov na „Výroční schůzi“. 

 

Usnesení R14/36/10/21 

Návrh usnesení:  

 Rada obce Tlumačov schvaluje Domu dětí a mládeže Sluníčko, příspěvkové organizaci, odloučené 

pracoviště Tlumačov, neinvestiční finanční transfer ve výši 21 500 Kč na základě jejich Žádosti o 

poskytnutí příspěvku na činnost, a to na: 

- medaile, drobné dárky pro vítěze výtvarné soutěže, dárečky pro účastníky a odměny pro vystupující 

na slavnostním vyhodnocení výtvarné soutěže ve výši: 

2 500 Kč. 

- ozvučení (DJ) a odměny na akci „Čertoviny“ ve výši: 

4 000 Kč. 

-  částečnou úhradu mzdy pro externí pracovníky v „Čajovně“ ve výši: 

15 000 Kč. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu č. 2021/PAM/007 o poskytnutí veřejné finanční 

podpory z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 21 500 Kč mezi Obcí Tlumačov a Domem dětí a mládeže 

Sluníčko, příspěvková organizace, odloučené pracoviště Tlumačov. 

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

 

Usnesení R15/36/10/21 

 Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na výkon 

technického dozoru stavby „Rekonstrukce ulice Sokolská, Tlumačov“.  

 Rada obce Tlumačov schvaluje pro výkon technického dozoru stavby „Rekonstrukce ulice Sokolská, 

Tlumačov“ pana Ing. Michala Horáka ze společnosti INp servis s.r.o., se sídlem Riegrovo nám. 138,  

767 01 Kroměříž z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky 

v celkové ceně 147.000 Kč bez DPH (177.870 Kč s DPH). 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu SOD s uvedeným technickým dozorem předmětné 

stavby. 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň  

místostarosta obce 

 


