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 Usnesení rady města jako jediného společníka obchodní společnosti Technické 
služby Moravská Třebová s.r.o. při výkonu funkce valné hromady společnosti ze 
dne11.04.2016 

Usnesení 
 

z 9. schůze Rady města Moravská Třebová jako jediného společníka obchodní 
společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. při výkonu funkce valné 

hromady společnosti, která se konala v pondělí 11.04.2016 od 15:00 hod v: Zasedací 
místnost, na: Radnice 

  
 
Rada města - Valná hromada schvaluje: 
 
52/RMVH/110416: 
 

předložený program schůze rady města.         
  
 

53/RMVH/110416: 
 

použití účetní rezervy na úpravu úložiště zeminy na pozemcích p. č. 1199/1 a p. č. 
1198/1, (lesopark), k. ú. Moravská Třebová, dle předloženého návrhu.     
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
54/RMVH/110416: 
 

tvorbu rezervy v roce 2015 na opravu vozidel dle předloženého návrhu.     
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
55/RMVH/110416: 
 

účetní závěrku a výsledek hospodaření společnosti Technické služby Moravská 
Třebová s.r.o. k 31.12.2015.   
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
56/RMVH/110416: 
 

předloženou výroční zprávu společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. k 
31.12. 2015.     
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
57/RMVH/110416: 
 

plán výnosů a nákladů dle středisek pro rok 2016 společnosti Technické služby 
Moravská Třebová s.r.o.     
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
 
Rada města - Valná hromada bere na vědomí: 
 
58/RMVH/110416: 
 

plnění plánu investic a oprav 2015 společnosti Technické služby Moravská Třebová 
s.r.o.   
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59/RMVH/110416: 
 

plán investic, oprav a rozvoje techniky společnosti Technické služby Moravská 
Třebová s.r.o. pro rok 2016.   
  
 

60/RMVH/110416: 
 

skutečnost výnosů a nákladů dle středisek s ohledem na plnění plánu nákladů a 
výnosů jednotlivých středisek za rok 2015 společnosti Technické služby Moravská 
Třebová s.r.o.   
  

 
 
Rada města - Valná hromada vyhlašuje: 
 
61/RMVH/110416: 
 

výběrové řízení na veřejnou zakázku Dodávka rolby na elektrický pohon pro úpravu 
ledové plochy a schvaluje:  
 
1. Seznam firem, kterým bude odeslána Výzva k podání nabídky a zadávací 
dokumentace:  
-   ROLMONT s.r.o., IČO 63995816  

-   PERFECT ICE s.r.o., IČO 27860221  

-   HOKEJ - SPORT CZ s.r.o., IČO 25916165  

-   TRANSTECHNIK CS, spol. s r.o., IČO 45275718  

-   Mátl & Bula, spol. s r.o., IČO 25313568  
 

2. Komisi pro otevírání obálek, hodnotící komisi, která bude současně plnit funkci 
komise pro posouzení kvalifikace uchazečů na veřejnou zakázku:  
-   Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník 
-   Ing. Miloš Mička, člen, Josef Odehnal, náhradník  

-   Bc. Gabriela Horčíková, člen, Josef Dvořák, náhradník  

-   Ing. Pavel Charvát, člen, Mgr. Libor Podhorný, náhradník  

-   Ing. Andrej Kašický, člen, Mgr. Aleš Mlynář, náhradník    
 

3. Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentace (včetně příloh) na veřejnou 
zakázku.  

 

4. Druh zadávacího řízení na veřejnou zakázku jako zjednodušené podlimitní řízení 
dle § 38, zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.  
 

5. Lhůtu pro podání nabídek na veřejnou zakázku minimálně 15 kalendářních dnů od 
data zahájení zadávacího řízení.  
 

6. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky bude nabídková cena 
(bez DPH) za celý předmět plnění.     
  

Z: Gabriela Horčíková 
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V Moravské Třebové 11.04.2016 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 

 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


