
   

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

 

z 13. mimořádného jednání dne 30. 6. 2021 
 

* VEŘEJNÁ VERZE * 
 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém mimořádném jednání dne 30. 6. 2021 přijala tato usnesení: 

 

 

Usnesení R1/M13/06/21 
 Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání mimořádného zasedání rady obce dne 

30. 6. 2021 a schvaluje zapisovatelku Danu Kouřilovou. 

 

Usnesení R2/M13/06/21 

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

veřejnou zakázku „Zvýšení počtu učeben v ZŠ Tlumačov“ 

 Rada obce Tlumačov vylučuje účastníka STAVYMA spol. s r.o., Kučovaniny 1551, 765 02 Otrokovice, 

IČ: 00544027, dle § 48 odstavec 2) písmeno a), zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, z další účasti 

v zadávacím řízení pro nesplnění zadávacích podmínek, a to minimální úrovně kritéria technické 

kvalifikace 

 Rada obce Tlumačov schvaluje výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče 

společnosti 1. VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín, IČ: 41084900, z důvodu splnění 

podmínek zadávacího řízení a podání ekonomicky nejvýhodnější nabídky s nabídkovou cenou 

5.763.062,78 Kč bez DPH  

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo se společností 1. VASTO spol. s 

r.o., Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín, IČ: 41084900. 

 

 Usnesení R3/M13/06/21 

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

veřejné zakázky malého rozsahu „Tlumačov – obnova místních komunikací“. 

 

Usnesení R4/M13/06/21 

 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 na akci „Tlumačov – obnova místních 

komunikací“. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu příkazní smlouvy.  

 

 Usnesení R5/M13/06/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Darovací smlouvu mezi obcí Tlumačov a Sdružením místních 

samospráv, z.s. IČO 751 30 165 se sídlem Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné, zastoupenou předsedou 

JUDr. Stanistlavem Polčákem na finanční částku ve výši 20.000 Kč, která bude poukázána na č.ú. 

6013196329 – bez názvu. 

 Rada obce pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem uvedené Darovací smlouvy. 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 


