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08.06.2016 

Usnesení 
 

z 11. 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 ve středu 08.06.2016 od 16:00 hod v: Zasedací 
místnost, na: Radnice 

  
 
Rada města - Valná hromada schvaluje: 
 
72/RMVH/080616: 
 

předložený program schůze rady města.             
  
 

73/RMVH/080616: 
 

ve věci výběrového řízení na veřejnou zakázku "Dodávka rolby na elektrický pohon 
pro úpravu ledové plochy":  
1.  Předložený návrh Rozhodnutí zadavatele o přezkoumání námitky dle § 111 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, od stěžovatele PERFECT ICE 
s.r.o., se sídlem Provozní 3236, 723 00 Ostrava - Martinov, IČO 27860221.  
2.  Předložený návrh Rozhodnutí zadavatele o přezkoumání námitky dle § 111 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  od stěžovatele TRANSTECHNIK 
CS, spol. s r.o., se sídlem Průběžná 3210/80b, Praha 10 – Strašnice, IČO 45275718.   
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
 
Rada města - Valná hromada bere na vědomí: 
 
74/RMVH/080616: 
 

ve věci výběrového řízení na veřejnou zakázku "Dodávka rolby na elektrický pohon 
pro úpravu ledové plochy":  
1.  Námitku od stěžovatele PERFECT ICE s.r.o., se sídlem Provozní 3236, 723 00 
Ostrava - Martinov, IČO 27860221.  
2.  Námitku od stěžovatele TRANSTECHNIK CS, spol. s r.o., se sídlem Průběžná 
3210/80b, Praha 10 – Strašnice, IČO 45275718.   
  

 
 
Rada města - Valná hromada pověřuje: 
 
75/RMVH/080616: 
 

jednatelku Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. k podpisu (ve věci 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Dodávka rolby na elektrický pohon pro 
úpravu ledové plochy"):  
1.  Rozhodnutí zadavatele o přezkoumání námitky dle § 111 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách,  od stěžovatele PERFECT ICE s.r.o., se sídlem Provozní 
3236, 723 00 Ostrava - Martinov, IČO 27860221.  
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2.  Rozhodnutí zadavatele o přezkoumání námitky dle § 111 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách,  od stěžovatele TRANSTECHNIK CS, spol. s r.o., se sídlem 
Průběžná 3210/80b, Praha 10 – Strašnice, IČO 45275718.   
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
 
Rada města - Valná hromada ukládá: 
 
76/RMVH/080616: 
 

jednatelce Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. o podaných námitkách ve 
věci zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Dodávka rolby na elektrický pohon pro 
úpravu ledové plochy" a jejich přezkoumání informovat všechny zájemce o zadávací 
řízení.     
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
 
V Moravské Třebové 08.06.2016 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


