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 Usnesení rady města ze dne 06.10.2014 

Usnesení 
 
ze 121. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 
06.10.2014 od 16:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké 
za účasti 7 členů rady města. 
  
 

Rada města schvaluje: 
 
4482/R/061014 Předložený program schůze rady města. 

 
4483/R/061014 Ve věci zadávacího řízení Regenerace městských parků 

následující usnesení: 
 
1) Rada města ruší v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 

137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění zadávací 
řízení na veřejnou zakázku „Regenerace městských parků“. 

 
2) Rada města pověřuje starostu města k podpisu Rozhodnutí 

zadavatele o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Regenerace městských parků“. 

 
3) Rada města vyhlašuje zadávací řízení na veřejnou zakázku 

„Regenerace městských parků - opakování“ a schvaluje: 

a) 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, Václav Žáček, náhradník 
- Ing. Andrej Kašický, člen, Ing. Dana Buriánková, 

náhradník 
- Ludmila Lišková, člen, Ing. Miroslav Netolický, 

náhradník 
- Ing. Alena Žvátorová, Ing. Pavel Báča, náhradník          

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

c) Lhůta pro podání nabídek: minimálně 15 dnů od data 
zahájení zadávacího řízení. 

d) Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky 
bude nabídková cena včetně DPH (bez rozpočtové rezervy). 

 
4) Rada města pověřuje organizátora zadávacího řízení, aby 

Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci k veřejné 
zakázce odeslal následujícím firmám: 
- Technické služby Moravská Třebová s.r.o., IČ 25970399 
- Josef Janků, IČ: 10533761 
- KAVYL spol.  s r.o., IČ 49975358 
- TreeWorker Moravia, s.r.o., IČ 02850893 
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- Kaisler s.r.o., IČ 25523406 
- FLORSTYL s.r.o., IČ: 60731346 
- Pavel Haupt, IČ 63201038 

 
 
V Moravské Třebové 06.10.2014 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 

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


