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Usnesení rady města ze dne 22.02.2013

Usnesení

ze 70. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pátek 22.02.2013 
od 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za 
účasti 6 členů rady města.

Rada města schvaluje:

2991/R/220213 Předložený program schůze rady města.

2992/R/220213 Ve věci opakovaného posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné 
zakázky „Cesta od renesance k baroku – propagace“ následující 
usnesení:

1. Rada města schvaluje předložený Protokol o novém posouzení a 
hodnocení nabídek ze dne 22.02.2013 k veřejné zakázce „Cesta 
od renesance k baroku – propagace“.

2. Rada města zmocňuje starostu města k podpisu předloženého 
Protokolu o novém posouzení a hodnocení nabídek ze dne 
22.02.2013 k veřejné zakázce „Cesta od renesance k baroku –
propagace“.

3. Rada města schvaluje předloženou Zprávu o novém posouzení a 
hodnocení nabídek ze dne 22.02.2013 k veřejné zakázce „Cesta 
od renesance k baroku – propagace“.

4. Rada města zmocňuje starostu města k podpisu předložené 
Zprávy o novém posouzení a hodnocení nabídek ze dne 
22.02.2013 k veřejné zakázce „Cesta od renesance k baroku –
propagace“.

5. Rada města schvaluje v souladu s výsledkem nového posouzení a 
hodnocení nabídek uzavření smlouvy na realizaci propagačních 
aktivit s vítězem zadávacího řízení veřejné zakázky „Cesta od 
renesance k baroku – propagace“ společností CHAS – MT s.r.o., 
Svitavská 3/13, 571 01 Moravská Třebová, IČ 27530302.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

Rada města vyhlašuje:

2993/R/220213 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek 
malého rozsahu, výběrové řízení na veřejné zakázky:

- Obnova fasády domu nám. TGM 27/39, Moravská Třebová 
- Výměna oken domu nám. TGM 30/33, Moravská Třebová
- Výměna oken domu nám. TGM 29/35, Moravská Třebová 

a schvaluje:

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:
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- Miroslav Lopour – stavební firma, Piaristická 3, 571 01 
Moravská Třebová, IČ:16207203

- Mati Moravia s.r.o., Koclířov 204, 569 11 Koclířov u Svitav, IČ:
25969161 

- Cyril Jirouš, Karla Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová, 
IČ: 47486180

- Josef Šťastný – zednické práce komplet, Brněnská 50/45, 571 
01 Moravská Třebová, IČ: 11097442

- JS Moravská Třebová s.r.o., Sušice 105, 571 01 Moravská 
Třebová, IČ: 28811852

2. Hodnotící komisi ve složení:

- Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník
- RNDr. Josef Ošťádal – člen, Ing. Miloš Mička - náhradník
- Eva Štěpařová – člen, Karel Musil - náhradník

3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky:

- celková nabídková cena včetně DPH - 100%

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

V Moravské Třebové 22.02.2013
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

JUDr. Miloš Izák
starosta města

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




