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Usnesení 
 
z 25. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala ve středu 24.08.2011 od 
16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 
členů rady města. 
  
 
Rada města schvaluje:  
 
704/R/240811 Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku Výběr peněžního ústavu, 

který se bude podílet na financování investiční akce: Město Moravská 
Třebová – odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV, 
Českou spořitelnu, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 
140 00 Praha.  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

705/R/240811 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení veřejné zakázky 
„Cesta od renesance k baroku – stavební část projektu“ firmou CGM 
Czech a.s., Táborská 1148, 251 01 Říčany, IČ 49973215. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

706/R/240811 Následující změnu svého usnesení č. 630/R/270611, týkající se definice 
technického kvalifikačního předpokladu uvedeného v čl. 15.1. Seznam 
významných restaurátorských služeb poskytnutých dodavatelem v 
rámci zadávací dokumentace k zadávacímu řízení „Cesta od renesance 
k baroku – restaurování“:  

- původní definice minimální úrovně pro splnění tohoto kvalifikačního 
předpokladu:  
 první referenční zakázka: nejméně 3 referenční zakázky  
 druhá referenční zakázka: nejméně 3 referenční zakázky  

- nově schválená definice minimální úrovně pro splnění tohoto 
kvalifikačního předpokladu:  
 první referenční zakázka: nejméně 2 referenční zakázky  
 druhá referenční zakázka: nejméně 2 referenční zakázky  

 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
 
Rada města doporu čuje zastupitelstvu m ěsta:  
 
707/R/240811 Schválit, v souladu s § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o přijetí investičního úvěru 
od České spořitelny a.s. (IČ: 45244782) do výše 40.000.000 Kč na 
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financování investiční akce Město Moravská Třebová – odkanalizování 
Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV se splatností do 15 let bez 
zajištění (v souladu s předloženým návrhem). 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
V Moravské Třebové 24.08.2011 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 

 
JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 

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

 


