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Usnesení 
 

ze 14. 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 23.01.2017 od 15:30 hod v: Zasedací 
místnost, na: Radnice 

  
 
Rada města - Valná hromada schvaluje: 
 
94/RMVH/230117: 
 

předložený program schůze rady města jako jediného společníka obchodní 
společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. při výkonu funkce valné 
hromady společnosti.               
  
 

95/RMVH/230117: 
 

v rámci výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nákup vozidla s 
vysokozdvižnou plošinou“: 
1. předloženou Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Nákup vozidla s vysokozdvižnou plošinou“ 
2. vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nákup vozidla s vysokozdvižnou 
plošinou“, účastníka Plošiny Rybáček s.r.o., Vinařice 42, 439 15 Vinařice, IČO: 
27279618 
3. uzavření kupní smlouvy dle návrhu, který byl součástí zadávací dokumentace, s 
vítězem zadávacího řízení veřejné zakázky „Nákup vozidla s vysokozdvižnou 
plošinou“, účastníkem Plošiny Rybáček s.r.o., Vinařice 42, 439 15 Vinařice, IČO: 
27279618. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
 
Rada města - Valná hromada pověřuje: 
 
96/RMVH/230117: 
 

v rámci výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nákup vozidla s 
vysokozdvižnou plošinou“: 
1. jednatelku Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. k podpisu Rozhodnutí o 
vyloučení účastníka ze zadávacího řízení týkající se vyloučení následujících 
účastníků z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Nákup vozidla s 
vysokozdvižnou plošinou“:  
- účastníka č. 1: HYDROCONT CZ, s.r.o., Opolany 174, 289 07 Libice nad Cidlinou, 
IČO: 49822012, 
- účastníka č. 2: EuroTruck Praha s.r.o., Prosecká 412/74, 191 01 Praha 9 – Prosek, 
IČO: 27454371. 
2. jednatelku společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. k podpisu 
Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku „Nákup vozidla s vysokozdvižnou plošinou“. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
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V Moravské Třebové 23.01.2017 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


