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U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

z 3. mimořádného jednání dne 3. 6. 2015 
 

 

 

        Rada obce Tlumačov na svém mimořádném jednání dne 3. 6. 2015 přijala tato usnesení: 

 

 

 
  Usnesení R1/M03/06/15 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání mimořádného zasedání rady obce 

dne 3. 6. 2015.  

 

Usnesení R2/M03/06/15 

Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Rekonstrukce chodníku okolo objektu č. p. 90, ul. Masarykova, Tlumačov“ s tím, že společnosti 

DRAPLSTAV GROUP s.r.o., se sídlem U Hřiště 413, 768 32 Zborovice a  Kontunix CZ spol. s r. o. ,se 

sídlem Malý Val 1583/11, 767 01 Kroměříž,  budou vyzvány k doplnění a opravě dokladů tak, aby byly 

v souladu s podmínkami zadávacího řízení. 

 

Usnesení R3/M03/05/15 

 Rada obce Tlumačov bere na vědomí podanou cenovou nabídku uchazeče o veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Stavební úpravy ZŠ Tlumačov, ul. Masarykova 63, Tlumačov“. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje pořadí cenových nabídek jednotlivých uchazečů: 

1. JOPEK Servis s.r.o., Tečovice 127, 763 02 Zlín  

 Rada obce Tlumačov schvaluje jako vybraného zhotovitele stavebních prací společnost JOPEK Servis 

s.r.o., Tečovice 127, 763 02 Zlín, z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější 

nabídky v celkové ceně 651.464,- Kč vč. DPH. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo se společností JOPEK Servis 

s.r.o., Tečovice 127, 763 02 Zlín. 

 

Usnesení R4/M03/05/15 

 Rada obce Tlumačov schvaluje bezplatné zapůjčení části travnaté plochy p. č. 1447/1 v k. ú. Tlumačov na 

Moravě panu Lubomíru Macovi, bytem Tlumačov, Sportovní 171 pro účely umístění stolů a lavic pro 

svatebčany dne 6. června 2015 s tím, že v této souvislosti nedojde k porušení platných obecně závazných 

vyhlášek Obce Tlumačov a pozemek bude po skončení soukromé akce řádně předán pověřenému zástupci 

obce. 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 

 


