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 Usnesení rady města ze dne 01.09.2014 

 Usnesení 
 
ze 118. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 
01.09.2014 od 18:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké 
za účasti 6 členů rady města. 
  
 

Rada města schvaluje: 
 
4380/R/010914 Předložený program schůze rady města. 

 
4381/R/010914 Ve věci veřejné zakázky  „Poskytování energetických služeb 

metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Moravská 
Třebová“ v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách: 

1. Obsah Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění k 
veřejné zakázce „Poskytování energetických služeb metodou 
EPC ve vybraných objektech v majetku města Moravská 
Třebová“ dle předloženého návrhu.  

2. Provedení zadávacího řízení v rámci koncepce veřejné zakázky  
„Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných 
objektech v majetku města Moravská Třebová“, dle § 29 zákona 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jako jednací řízení 
bez uveřejnění k zajištění potřebných finančních prostředků na 
úhradu daně z přidané hodnoty, která bude splatná po 
vystavení daňového dokladu (faktury) na zaplacení ceny za 
provedení základních opatření dle návrhu smlouvy na 
poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem 

3. Komisi pro otevírání obálek s žádostmi o účast v jednacím 
řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce „Poskytování 
energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v 
majetku města Moravská Třebová“ (evidenční číslo zakázky: 
481594) k zajištění potřebných finančních prostředků na úhradu 
daně z přidané hodnoty ve složení: 
- Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník 
- Bc. Viera Mazalová, člen, Andrea Drozdová Šramová,    

náhradník  
- Ing. Mgr. Dana Buriánková, člen, Miroslava Dvořáková, 

náhradník 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4382/R/010914 Uzavření předložené smlouvy o bezúplatném převodu majetku 
státu, předmětem které je převod movitého majetku pro 
zabezpečení přeneseného výkonu státní správy, s Českou 
Republikou – Ministerstvem práce a sociálních věcí. 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
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4383/R/010914 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SN-TSMT/06/2014 
s vítězem výběrového řízení, firmou: JS Moravská Třebová s.r.o., 
Sušice 105, 571 01 Moravská Třebová; IČ: 28811852, na veřejnou 
zakázku: Výměna střešní krytiny 2. etapa – jižní a jihovýchodní 
část, bytový dům ul. Svitavská č. p. 1479, č. o. 24, Moravská 
Třebová v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb    
    Moravská Třebová s.r.o. 

 
 
V Moravské Třebové 01.09.2014 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák                                         Ing. Pavel Brettschneider                                                  
starosta města                                                místostarosta města                                                      

 
 
       


