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U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

z 6. mimořádného jednání dne 4. 8. 2015 
 

 

        Rada obce Tlumačov na svém mimořádném jednání dne 4. 8. 2015 přijala tato usnesení: 

 

 

 Usnesení R1/M06/08/15 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání mimořádného zasedání rady obce 

dne 4. 8. 2015.  

 

Usnesení R2/M06/08/15 

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

rozsahu „Dětské hřiště v ul. U Trojice, Tlumačov“ 

 Rada obce Tlumačov schvaluje vyřazení společnosti KARIM Europe s.r.o., Wolkerova 1279, 768 24 

Hulín ze zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu z důvodu nesplnění 

podmínek zadávacího řízení 

 Rada obce Tlumačov schvaluje pořadí cenových nabídek jednotlivých uchazečů: 

1) ACER WOODWAY s.r.o., Karáskovo náměstí 2146/21, 615 00 Brno  

2) hřiště.cz, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno  

 Rada obce Tlumačov schvaluje jako vybraného zhotovitele stavebních prací společnost ACER 

WOODWAY s.r.o., Karáskovo náměstí 2146/21, 615 00 Brno, z důvodu splnění podmínek zadávacího 

řízení a podání nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 407.951,- Kč vč. DPH  

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

WOODWAY s.r.o., Karáskovo náměstí 2146/21, 615 00 Brno. 

 

Usnesení R3/M06/08/15 

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

rozsahu „Tlumačov – rekonstrukce pomníku obětem 1. světové války“ 

 Rada obce Tlumačov schvaluje pořadí cenových nabídek jednotlivých uchazečů: 

1. Porr a.s., odštěpný závod-Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov  

 Rada obce Tlumačov schvaluje jako vybraného zhotovitele stavebních prací společnost Porr a.s., 

odštěpný závod-Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov, z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a 

podání nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 524.184,- Kč vč. DPH  

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo se společností Porr a.s., odštěpný 

závod-Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov. 

 

Usnesení R4/M06/08/15 

 Rada obce Tlumačov schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ Tlumačov (IČ: 70988684) čerpání investičního 

fondu v rozsahu 50.000,- Kč na plánovanou rekonstrukci WC chlapci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 


