
   

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 19. 1. 2022 

 

 
* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 19. 1. 2022 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/39/01/22 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 19. 1. 2022. 

 

Usnesení R2/39/01/22 

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

usnesení z minulých zasedání rady obce – bez připomínek a schválila zapisovatelku pí Danu Kouřilovou. 

 

Usnesení R3/39/01/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje aktualizovanou Pachtovní smlouvu č. 2054/2017 ze dne 21. 9. 2017 na 

pronájem zemědělských pozemků ve vlastnictví obce Tlumačov v k. ú. Tlumačov na Moravě se 

společností ZEMET spol. s r.o., Tečovice 442, 763 02 Zlín 4. 

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

ze dne 21. 9. 2017.  

 

Usnesení R4/39/01/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje jménem zadavatele uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Tlumačov a 

městem Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice, jako objednateli a společností NELL 

PROJEKT s.r.o., se sídlem Zarámí 428, 760 01 Zlín, jako vybraným zhotovitelem, na vypracování 

projektové dokumentace stavby „Revitalizace ROŠ – zvýšení bezpečnosti – chodníky podél silnic 

III/36745, II. etapa“. 

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

 

Usnesení R5/39/01/22 

 Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na akci malého 

rozsahu „Dodávka rideru pro obec Tlumačov se sekacím zařízením a cepovou sekačkou“ a schvaluje 

jako dodavatele sekacího rideru pro údržbu obce Tlumačov společnost PATRICK s.r.o., Kvítková 248, 

760 01 Zlín z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky v celkové 

ceně 284.479,33 Kč bez DPH. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Kupní smlouvy. 

 

Usnesení R6/39/01/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje vyplacení jednorázové odměny výši 10.000 Kč formou finančního daru 

odstupujícímu veliteli JSDH obce Tlumačov *nezveřejňovaný text*. Peníze budou vyplaceny ve výplatním 

termínu za leden 2022. 

 

Usnesení R7/39/01/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Dohodu o příspěvku na provolané minuty z vlastního mobilního 

účastnického čísla při zajišťování úkolů vyplývajících nebo souvisejících s výkonem funkce velitele JSDH 

obce Tlumačov s *nezveřejňovaný text* ve výši 1.200 Kč/rok. Rada obce Tlumačov pověřuje starostu 

k podpisu Dohody o příspěvku.  

 

  Usnesení R8/39/01/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje *nezveřejňovaný text* jako člena JSDH obce Tlumačov na pozici hasič. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje *nezveřejňovaný text* jako člena JSDH obce Tlumačov na pozici hasič. 



   

 

 

 
 Rada obce Tlumačov schvaluje *nezveřejňovaný text* jako člena JSDH obce Tlumačov na pozici 

velitel družstva. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje seznam členů JSDH obce Tlumačov s početním stavem 12 osob.   

 

  Usnesení R9/39/01/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje bezplatný pronájem Klubu obce Zábraní v termínu 15. 1. 2022 pro S. K. 

Tlumačov z.s. na „Výroční schůzi“. 

 

 Usnesení R10/39/01/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje od 1. 2. 2022 cenu za individuální pronájem interiérového hřiště 150 Kč/hod 

+ 20 Kč/osobu. 

 
 Usnesení R11/39/01/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje pořádání akcí v areálu Zemského hřebčince Tlumačov s.p.o. v roce 2022 

uvedených v přiloženém seznamu za podmínky dodržení určených veterinárních podmínek pro konání 

jednotlivých akcí. 

 
 Usnesení R12/39/01/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření nájemní smlouvy v bytě č. 13 pro *nezveřejňovaný text* od 

01. 02. 2022 na dobu určitou do 31. 12. 2022, s možností prodloužení a pověřuje starostu podpisem nájemní 

smlouvy na byt č. 13 v DPS. 

 

 Usnesení R13/39/01/22 
 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření nájemní smlouvy v bytě č. 20 pro *nezveřejňovaný text*, od 

01. 02. 2022 na dobu určitou do 31. 12. 2022, s možností prodloužení a pověřuje starostu podpisem nájemní 

smlouvy na byt č. 20 v DPS. 

 
 Usnesení R14/39/01/22 

Rada obce Tlumačov schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Tlumačov (IČ:70988684) převedení 

finančních prostředků rezervního fondu ve výši 245.000 Kč do fondu investic na financování opravy 

podlahy chodby a rekonstrukci WC. 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň  

místostarosta obce 

 

 


