
   

 

 

 

Zápis č. 40 ze zasedání Rady obce Tlumačov dne 23. 2. 2022  Strana 1  

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 23. 2. 2022 
 

* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 23. 2. 2022 přijala tato usnesení: 

 

  Usnesení R1/40/02/22 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 23. 2. 2022. 

 

Usnesení R2/40/02/22 

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

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

 

Usnesení R3/40/02/22 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 46.627 Kč pro SENIOR Otrokovice, p.o.. Dotace je 

účelově určena. Podpora registrovaných sociálních služeb: Domov seniorů B, Domov seniorů C, 

Domov se zvláštním režimem C, Odlehčovací služba C, Denní stacionář C. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2022/EO/004 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 46.627 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem 

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice. 

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

 

Usnesení R4/40/02/22 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 14.000 Kč pro Společnost pro ranou péči, pobočka pro 

zrak, pobočka Olomouc. Dotace je účelově určena na mzdové náklady poradce, pohonné hmoty, 

cestovné, hračky a speciální pomůcky, odbornou literaturu, pojištění a údržbu služebního auta, telefony, 

poštovné a kancelářské potřeby. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2022/EO/005 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 14.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem 

Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak, pobočka Olomouc, Střední Novosadská 356/52, 779 00 

Olomouc. 

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

 

Usnesení R5/40/02/22 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 10.000 Kč pro Sociální služby Uherské Hradiště, 

p.o. Dotace je účelově určena na dlouhodobý hmotný majetek a ostatní materiál, opravy a 

udržování. Základní činnosti poskytované sociální služby pro uživatele CHB Boršice. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2022/EO/006 o 

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

Tlumačov a příjemcem Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 

1139, 686 06 Uherské Hradiště. 

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

Usnesení R6/40/02/22 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 13.699 Kč pro Sociální služby města Kroměříže, p.o. 

Dotace je účelově určena na pokrytí části provozních nákladů Domova pro seniory U Kašny, 

Odlehčovací služby – pobytové. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 2022/EO/007 o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 13.699 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem 

Sociální služby města Kroměříže, p.o., Riegrovo nám. 159/15, 767 01 Kroměříž. 

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

 

Usnesení R7/40/02/22 
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➢ Rada obce Tlumačov schvaluje finanční dar ve výši 5.000 Kč pro Středisko výchovné péče Domek ve 

Zlíně. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Darovací smlouvu č. 1/2022 o poskytnutí finančního 

příspěvku z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 5.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a obdarovaným Středisko 

výchovné péče DOMEK, Česká 4789, 760 05 Zlín.  

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

 

  Usnesení R8/40/02/22 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje finanční dar ve výši 2.000 Kč pro Centrum pro zdravotně postižené 

Zlínského kraje, o.p.s. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Darovací smlouvu č. 2/2022 o poskytnutí finančního 

příspěvku z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 2.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a obdarovaným Centrum 

pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s., Gahurova 5265, 760 01 Zlín 

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

 

  Usnesení R9/40/02/22 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje finanční dar ve výši 5.000 Kč pro CSP Zlín, o.p.s., zařízení  Horizont 

Zlín. 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Darovací smlouvu č. 3/2022 o poskytnutí finančního 

příspěvku z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 5.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a obdarovaným CSP Zlín, 

o.p.s., Mostní 4058, 760 01 Zlín. 

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

 
 Usnesení R10/40/02/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření nájemní smlouvy v bytě č. 20 *nezveřejňovaný text* na dobu 

určitou do 31. 12. 2022, s možností prodloužení a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy na byt č. 20 

v DPS.  

 
 Usnesení R11/40/02/22 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje předložený návrh Rámcové kupní smlouvy číslo V101522 na dodávky 

kovového odpadu (šrotu) 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 R12/40/02/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Nabídku (objednávku) převzetí odpadů oprávněnou osobou (papír a 

lepenka) na rok 2022 předloženou společností SUEZ CZ a.s., divize Jihovýchod, pobočka Otrokovice, 

Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČ: 25638955 a pověřuje starostu obce podpisem uvedené 

objednávky. 

 
 Usnesení R13/40/02/22 

 Rada obce Tlumačov bere na vědomí Zprávu o činnosti JSDH Tlumačov za rok 2021 a schvaluje vyplacení 

finančních odměn formou daru jednotlivým členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov 

dle předloženého návrhu.  

 
 Usnesení R14/40/02/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o účinkování mezi FČELIČKY, z. s., zastoupen Mgr. 

Zdeňkem Musilem, Kovářská 1521, 696 62 Strážnice a Obcí Tlumačov, Nádražní 440, Tlumačov 763 62 

pro umělecké vystoupení dne 18. 6. 2022 na akci „Odpoledne pro celou rodinu“ a pověřuje starostu obce 

Petra Horku k podpisu smlouvy. 

 
 Usnesení R15/40/02/22 

➢ Rada obce Tlumačov bere na vědomí podanou cenovou nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Dodávka zahradního traktoru Honda HF 2625 HM pro obec Tlumačov“ a schvaluje jako dodavatele 

uvedeného traktorku společnost PATRICK s.r.o., Kvítková 248, 760 01 Zlín z důvodu splnění 

podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 117.355 Kč bez DPH. 
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➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Kupní smlouvy. 

 
 Usnesení R16/40/02/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje v rámci aktivní politiky zaměstnanosti pro rok 2022 vytvoření max.  

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

práce s nástupem dle možností a doporučení Úřadu práce ČR.  

 
 Usnesení R17/40/02/22 

 Rada obce Tlumačov projednala předloženou Výroční zprávu Obecního úřadu Tlumačov za rok 2021 bez 

připomínek. 

 
 Usnesení R18/40/02/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p. č. 2612/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 26m2 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 R19/40/02/22 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 9. 2021 se společností 

Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 9. 

2021. 

 
 Usnesení R20/40/02/22 

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

rozsahu „Restaurování pískovcového kříže, lokalita Slivotín, Tlumačov“ a schvaluje jako zhotovitele 

paní Leonu Foltýnovou, bytem Polanecká 620/20, 721 00 Ostrava – Svinov z důvodu splnění podmínek 

zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 130.000 Kč. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu SOD. 

 
 Usnesení R21/40/02/22 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření dodatku č. 2 k SOD ze dne 24. 7. 2020 se zpracovatelem 

změny č. 2 Územního plánu Tlumačov společností Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o., se sídlem 

Příkop 8, 602 00 Brno. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s uvedenou 

společností. 

 
 Usnesení R22/40/02/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje zadávací dokumentaci, seznam oslovených uchazečů a způsob uveřejnění 

veřejné zakázky malého rozsahu „Tlumačov – rekonstrukce chodníků v ul. Mánesova a oprava místní 

komunikace v ul. Zábraní“. 

 
 Usnesení R23/40/02/22 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje příkazníka, společnost INp servis s.r.o., Riegrovo náměstí 138, 767 01 

Kroměříž, pro zastupování příkazce, kterým je obec Tlumačov, k administraci zadávacího řízení podle 

zákona č.134/2016 Sb. na veřejnou zakázku malého rozsahu „Tlumačov – rekonstrukce chodníků v ul. 

Mánesova a oprava místní komunikace v ul. Zábraní“. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu příkazní smlouvy.  

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň  

místostarosta obce 

 


