Obec Týn nad Bečvou
Náves B. Smetany 68, 751 31 Týn nad Bečvou
tel.č.: 581 797 077 | e-mail: obectyn@seznam.cz

USNESENÍ
schůze č. 10 Rady obce Týn nad Bečvou
konaná dne 17. 7. 2019 v kanceláři starosty obce od 16:00 hod.
136/2019 - RO10 Zahájení, prezence, určení zapisovatele a zvolení ověřovatelů zápisu schůze RO.
Rada obce Týn nad Bečvou po projednání
Určuje zapisovatelku:
Zdeňku Mikulíkovou
Schválila: ověřovatele zápisu:
Mgr. Martin Černý
Břetislav Brázda

137/2019 - RO10 Schválení navrženého programu 10. mimořádné schůze RO.
Rada obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Schválila program 10. mimořádné schůze Rady obce Týn nad Bečvou.
138/2019 - RO10 Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu " Projekt
revitalizace, energetická úspora a přístavba budovy Obecního úřadu v Týně nad
Bečvou ".
Rada obce Týn nad Bečvou po projednání
1. schvaluje:
a) výzvu k podání cenové nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Projekt
revitalizace, energetická úspora a přístavba budovy Obecního úřadu v Týně nad
Bečvou",
b) navržené členy i náhradníky hodnotící komise dle důvodové zprávy, která současně
bude plnit funkci komise pro otevírání obálek
c) okruh obesílaných zájemců pro veřejnou soutěž uvedený v důvodové zprávě.
2. ukládá starostovi obce:
zabezpečit zaslání písemné výzvy schválenému okruhu zájemců k podání cenových
nabídek k plnění veřejné zakázky,
T: 30.07.2019
139/2019 - RO10 Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu " Projekt
chodníky podél silnice II/437 v obci Týn nad Bečvou ".
Rada obce Týn nad Bečvou po projednání
1. schvaluje:
a) výzvu k podání cenové nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Projekt
chodníky podél silnice II/437 v obci Týn nad Bečvou",
b) navržené členy i náhradníky hodnotící komise dle důvodové zprávy, která současně
bude plnit funkci komise pro otevírání obálek
c) okruh obesílaných zájemců pro veřejnou soutěž uvedený v důvodové zprávě.
2. ukládá starostovi obce:
zabezpečit zaslání písemné výzvy schválenému okruhu zájemců k podání cenových
nabídek k plnění veřejné zakázky,
T: 30.07.2019

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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140/2019 - RO10 Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu " Projekt oddílné
kanalizace - stoková síť v obci s napojením na ČOV v obci Týn nad Bečvou ".
Rada obce Týn nad Bečvou po projednání
1. schvaluje:
a) výzvu k podání cenové nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Projekt
oddílné kanalizace - stoková síť v obci s napojením na ČOV v obci Týn nad
Bečvou",
b) navržené členy i náhradníky hodnotící komise dle důvodové zprávy, která současně
bude plnit funkci komise pro otevírání obálek
c) okruh obesílaných zájemců pro veřejnou soutěž uvedený v důvodové zprávě.
2. ukládá starostovi obce
zabezpečit zaslání písemné výzvy schválenému okruhu zájemců k podání cenových
nabídek k plnění veřejné zakázky,
T: 30.07.2019

Ing. Antonín Ryšánek v. r.
starosta obce

Marek Sazima v. r.
místostarosta obce

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Obecního úřadu Týn nad Bečvou:
Na úřední desce pevné:
Na úřední desce elektronické:

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

vyvěšeno: ............... sejmuto: ............... podpis ..............................
vyvěšeno: ............... sejmuto: ............... podpis ..............................
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