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Usnesení rady města ze dne 29.03.2013

Usnesení

ze 73. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pátek 29.03.2013 
od 08:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za 
účasti 4 členů rady města.

Rada města schvaluje:

3140/R/290313 Předložený program schůze rady města.

3141/R/290313 Ve věci opakovaného posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné 
zakázky „Cesta od renesance k baroku – 3D digitální model“
následující usnesení:

1. Rada města schvaluje předložené Odůvodnění nového posouzení 
a hodnocení nabídek podle §79, odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách v rámci zadávacího řízení „Cesta od 
renesance k baroku – 3D digitální model“.

2. Rada města ruší svoje usnesení č. 2982/R/180213, kterým bylo 
schváleno uzavření smlouvy o dílo s vítězem veřejné zakázky 
„Cesta od renesance k baroku – 3D digitální model“ Ing. Jakubem 
Fafílkem, Kunčina 270, PSČ 569 24, IČ 76237583.

3. Rada města zmocňuje starostu města k podpisu předloženého 
Oznámení o zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 
nabídky vztahující se k veřejné zakázce „Cesta od renesance 
k baroku – 3D digitální model“.

4. Rada města schvaluje předložený Protokol o novém posouzení a 
hodnocení nabídek ze dne 29.3.2013 k veřejné zakázce „Cesta od 
renesance k baroku – 3D digitální model“.

5. Rada města zmocňuje starostu města k podpisu předloženého 
Protokolu o novém posouzení a hodnocení nabídek ze dne 
29.3.2013 k veřejné zakázce „Cesta od renesance k baroku – 3D 
digitální model“.

6. Rada města schvaluje předloženou Zprávu o novém posouzení a 
hodnocení nabídek ze dne 29.3.2013 k veřejné zakázce „Cesta od 
renesance k baroku – 3D digitální model“.

7. Rada města zmocňuje starostu města k podpisu předložené 
Zprávy o novém posouzení a hodnocení nabídek ze dne 29.3.2013 
k veřejné zakázce „Cesta od renesance k baroku – 3D digitální 
model“.

8. Rada města zmocňuje starostu města k podpisu Vyloučení 
uchazeče Ing. Michala Měřínského z účasti v zadávacím řízení.
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9. Rada města zmocňuje starostu města k podpisu Vyloučení 
uchazeče REKLAMA SMĚR PLUS CZ, s.r.o. z účasti v zadávacím 
řízení.

10.Rada města zmocňuje starostu města k podpisu Vyloučení 
uchazeče YASCHA design s.r.o. z účasti v zadávacím řízení.

11.Rada města schvaluje v souladu s výsledkem nového posouzení a 
hodnocení nabídek uzavření smlouvy na zpracování 3D digitálního 
modelu ve znění návrhu, který byl součástí doplňující informace č. 
1 ze dne 11.1.12013 s vítězem zadávacího řízení veřejné zakázky 
Cesta od renesance k baroku – 3D digitální model, Ing. Jakubem 
Fafílkem, Kunčina 270, 569 24, IČ 76237583.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

3142/R/290313 Výpůjčku prostor nádvoří zámku, včetně technického i sociálního 
zázemí, Místní organizaci ČSSD dne 01.05.2013 za účelem konání 
oslav 1. máje.  

Z: Jarmila Dvořáková, pověřená zastupováním ředitelky Kulturních 
služeb města

V Moravské Třebové 29.03.2013
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

JUDr. Miloš Izák
starosta města

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




