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26.11.2018 

Usnesení 
 

z 1. 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 26.11.2018 od 14:00 hod v: Zasedací 
místnosti, na: nám. T. G. Masaryka č. o. 29 

  
 
Rada města - Valná hromada schvaluje: 
 
1/RMVH/261118: 
 

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

2/RMVH/261118: 
 

odměnu jednatelky obchodní společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. 
za 3. Q 2018 ve výši 18.000 Kč. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
3/RMVH/261118: 
 

prodej rolby Zamboni 500 v majetku Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. dle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
 
Rada města - Valná hromada bere na vědomí: 
 
4/RMVH/261118: 
 

Výroční zprávu společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. za rok 2017. 
  
 

5/RMVH/261118: 
 

předložené výsledky hospodaření obchodní společnosti Technické služby Moravská 
Třebová s.r.o. k 30.09.2018.  
  
 

6/RMVH/261118: 
 

skutečnost plnění plánu nákladů a výnosů společnosti Technické služby Moravská 
Třebová s.r.o. dle středisek k 30.09.2018. 
  
 

7/RMVH/261118: 
 

jmenování Bc. Gabriely Horčíkové do kontrolní komise Spolku veřejně prospěšných 
služeb, z.s. se sídlem Karlov 1398/54, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 65269535. 
  
 

8/RMVH/261118: 
 

rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na nákup automobilového hákového nosiče 
kontejnerů. 
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 9/RMVH/261118: 
 

protokol o otevírání nabídek ze dne 01.11.2018 na nákup automobilového hákového 
nosiče kontejnerů. 
  

 
 
Rada města - Valná hromada jmenuje: 
 
10/RMVH/261118: 
 

 pro zadávací řízení na veřejnou zakázku "Nákup automobilového hákového nosiče 
kontejnerů": 
 
1. Komisi pro elektronické otevírání nabídek: 
- Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka společnosti Technické služby Moravská 
Třebová s.r.o. - zadavatel 
- Mgr. Pavel Štěpán, zástupce zadavatele, administrátor veřejné zakázky 
 
2. Hodnotící komisi: 
- Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka společnosti Technické služby Moravská 
Třebová s.r.o. - zadavatel 
- Tomáš Přidal, člen, Josef Dvořák, náhradník 
- Ing. Tomáš Kolkop, člen, Ing. Miloš Mička, náhradník 
- Ing. Pavel Charvát, člen, Ing.  Zdeněk Ošťádal, náhradník 
- Miroslav Jurenka, člen, Petr Frajvald, náhradník 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
 
Rada města - Valná hromada vyhlašuje: 
 
11/RMVH/261118: 
 

v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. podlimitní veřejnou zakázku na dodávku 
automobilového hákového nosiče kontejnerů dle předložené zadávací dokumentace. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
 
V Moravské Třebové 26.11.2018 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 

Ing. Tomáš Kolkop 
starosta města 

 
 
 

Ing. Miloš Mička  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


