
 Město Moravská Třebová  

Usnesení rady města jako jediného společníka obchodní společnosti Technické 
služby Moravská Třebová s.r.o. při výkonu funkce valné hromady společnosti ze dne 

27.05.2015 

Usnesení 
 
ze  4. schůze Rady města Moravská Třebová jako jediného společníka obchodní 
společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. při výkonu funkce valné 
hromady společnosti, která se konala ve středu 27.05.2015 od 15:00 hod. v zasedací 
místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
23/RMVH/270515 
 

Předložený program schůze rady města. 
 

24/RMVH/270515 
 

Odměnu jednatelce Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. 
za 1. čtvrtletí 2015 ve výši 18.000 Kč.  
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
 

25/RMVH/270515 
 

Ve věci zadávacího řízení na veřejnou zakázku Nákup techniky pro 
systém sběru a svozu bioodpadu“ (pro obě části veřejné zakázky): 

1. Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci. 

2. Seznam firem, kterým bude odeslána Výzva k podání nabídky 
a zadávací dokumentace: 

1. část veřejné zakázky - svozový vůz 

- FORNAL trading s.r.o., IČO 26229650 
- CHARVÁT CTS a.s., IČO 28207505 
- MOLČÍK kipper, a.s., IČO 28356888 
- AUTO PARTS IMPEX s.r.o., IČO 28608283 
- SIMED s.r.o., IČO 64827496 

2. část veřejné zakázky – velkoobjemové kontejnery 

- MEVA a.s., IČO 46708766 
- MONZA, spol. s r.o, IČO 47914327 
- FORCONT product s.r.o., IČO 03265919 
- ELKOPLAST CZ, s.r.o., IČO 25347942 
- ENERGREEN PROJEKT s.r.o., IČO 26880342 

3. Komisi pro otevírání obálek, hodnotící komisi, která bude 
současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace 
uchazečů: 
- Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník 
- Ing. Miloš Mička, člen, Josef Odehnal, náhradník 
- Ing. Josef Gestinger, člen, Ing. František Holec, náhradník  
- Bc. Gabriela Horčíková, člen, Josef Dvořák, náhradník 
- Bc. Viera Mazalová, člen, Ing. Mgr. Dana Buriánková, 

náhradník 
- Ing. Andrej Kašický, člen, Mgr. Aleš Mlynář, náhradník 

4. Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 
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38, zákona  č. 137/2006 Sb. v platném znění. 

5. Lhůtu pro podání nabídek: minimálně 15 kalendářních dnů od 
data zahájení zadávacího řízení  

6. Základní hodnotící kritérium pro zadání obou částí veřejné 
zakázky, kterým bude nabídková cena (bez DPH) za celý 
předmět plnění. 

 
Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služby 
Moravská Třebová s.r.o. 

 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
26/RMVH/270515 
 

Předložené výsledky hospodaření společnosti Technické služby 
Moravská Třebová s.r.o. k 31.03.2015. 
 

27/RMVH/270515 
 

Předloženou zprávu o plnění plánu výnosů společnosti Technické 
služby Moravská Třebová s.r.o. v členění na jednotlivá střediska 
k 31.03.2015. 
 

28/RMVH/270515 
 

Předloženou zprávu o ekonomických ukazatelích při zpracování 
bioodpadu z města Moravská Třebová. 
 

29/RMVH/270515 Záměr nákupu rolby na úpravu ledové plochy zimního stadionu, 
který bude realizován V II. pololetí 2016.  

 
 
V Moravské Třebové 27.05.2015 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider                                                  Ing. Václav Mačát 
      místostarosta města                                                      místostarosta města 


