
   

 

 

 
 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 21. 9. 2022 
 

 

* VEŘEJNÁ VERZE * 
 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 21. 9. 2022 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/47/09/22 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 21. 9. 2022. 

 

Usnesení R2/47/09/22 

 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 zapisovatelku pí Danu Kouřilovou. 

 

Usnesení R3/47/09/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předložený Pořadník č. 30/2022 na obsazení obecních bytů dle Zásad 

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

 

Usnesení R4/47/09/22 

Rada obce Tlumačov v souladu s §102, odst. 2, písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb. zrušuje s účinností od 

23. 09. 2022: 

 komisi zemědělskou a životního prostředí 

 komisi stavební, dopravní a rozvoje obce 

 

Usnesení R5/47/09/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Přílohu č. 2/7 Smlouvy o odběru obalových a dalších druhů odpadů č. 525 

ze dne 29. 7. 2022 uzavřenou se společností Sběrné suroviny UH, s.r.o., Průmyslová 1147, 686 01 Uherské 

Hradiště, IČ: 25599895. 

 

Usnesení R6/47/09/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o poskytování tiskových služeb č. 1528 

ze dne 19. 10. 2015, č. 1707 ze dne 31. 3. 2017 a č. 1711 ze dne 26. 4. 2017 společností embex s.r.o., se 

sídlem 40. pluku 1351, 757 01 Valašské Meziříčí. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu dodatků ke smlouvám o poskytování tiskových 

služeb s uvedenou společností. 

 

Usnesení R7/47/09/22 

 Rada obce schvaluje předložený dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností DERATEX, spol. s r.o., 

se sídlem U Tescomy 251, 760 01 Zlín – Lužkovice.  

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 31. 10. 2014. 

 

  Usnesení R8/47/09/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 5. 2022 se společností F.R.Z. 

agency, s.r.o. se sídlem Čechyňská 353/8, 602 00 Brno, IČ: 25553542, a pověřuje starostu obce pana Petra 

Horku podpisem této smlouvy. 

 

 Usnesení R9/47/09/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje prodejní cenu knihy „Tlumačov 2008–2022“ ve výši 299 Kč za jeden kus. 

 

 

 

 



   

 

 

 
 

 Usnesení R10/47/09/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Základní škole Tlumačov, p.o. realizaci projektu OP JAK, Výzva 

č. 02_22_002 – Šablony pro MŠ a ZŠ I s názvem projektu „Šablony I – ZŠ Tlumačov – Personální podpora, 

profesní rozvoj pedagogů a inovativní vzdělávání žáků“. 

 

 Usnesení R11/47/09/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č. 2446/2 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k.ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 80m2 za níže uvedených podmínek: 

 účel výpůjčky:  plochy zeleně, zahrada 

 doba výpůjčky:  na dobu neurčitou 

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

   celoroční údržby  

 

 Usnesení R12/47/09/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku částí pozemků p.č. 2436/2 - ostatní plocha, jiná plocha a 

p.č.2462/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře cca 12,5 m2 v k.ú. Tlumačov na 

Moravě *nezveřejňovaný text*, za podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. R13/46/08/22 ze 

dne 17. 8. 2022. 

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

 
 Usnesení R13/47/09/22 

 Rada obce Tlumačov schvaluje pronájem nebytových prostor v budově na náměstí Komenského čp. 65, 

Tlumačov pro cvičení Chi-Kung a základy tajči za cenu 100 Kč + DPH za hodinu na období od 3. 10. 2022 

– 31. 5. 2023 s výpovědní lhůtou 1 měsíc a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

 Usnesení R14/47/09/22 

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

veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava komunikace ul. Jiráskova, Tlumačov“. 

 

 Usnesení R15/47/09/22 

 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 „Oprava komunikace ul. Jiráskova – 

Tlumačov“. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu příkazní smlouvy.  

 

  Usnesení R16/47/09/22 

 Rada obce Tlumačov bere na vědomí podanou nabídku společnosti Vodárna Zlín a.s., se sídlem třída 

Tomáše Bati 383, 763 02 Zlín, IČ: 14237083 na provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve 

vlastnictví obce Tlumačov. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k vyjednání smluvních podmínek s novým provozovatelem 

před uzavřením smluvního vztahu. 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň  

místostarosta obce 

 
 


