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Usnesení 
 
z 52. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 05.10.2020 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1829/R/051020: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
1830/R/051020: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 68 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Školní, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u 
bytového domu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1831/R/051020: 
 
záměr pronájmu nebytového prostoru o celkové výměře 210 m2 v domě č. p. 34 a č. 
p. 35 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 a č. o. 25 v Moravské Třebové. Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude 
stanoveno dle usnesení rady města č. 2532/031297. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1832/R/051020: 
 
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 78,55 m2 v domě č. p. 6 v 
ul. Cihlářově č. o. 13 v Moravské Třebové. Smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení 
rady města č. 2532/031297. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1833/R/051020: 
 
záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 500/2 o výměře 480 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, za účelem údržby a sečení trávy. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1834/R/051020: 
 
pacht dvou částí pozemku parc. č. 1375 o výměrách 22 m2 a 25 m2, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Školní, xxx, trvale bytem xxx, za účelem 
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pěstování ovoce a zeleniny u bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle 
usnesení rady města č. 1737/050405, bod 2. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1835/R/051020: 
 
pacht části pozemku parc. č. 1375 o výměře 30 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní, xxx, trvale bytem xxx, za účelem pěstování ovoce a 
zeleniny u bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
šestiměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města 
č. 1737/050405, bod 2. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1836/R/051020: 
 
zřízení otvoru pro manipulační účely vybouráním do cihlové zdi, která se nachází na 
pozemku parc. č. 95, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na dobu určitou 
po dobu rekonstrukce domu, max. do 30. 6. 2022. Souhlas se zřízením otvoru bude 
vydán žadateli xxx, trvale bytem xxx. Součástí souhlasu budou podmínky uvedené v 
důvodové zprávě tisku. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1837/R/051020: 
 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností 
SUNINVEST SLOVÁCKO s.r.o., IČO: 28320492, se sídlem Kunčina č. p. 290, 569 
24 Kunčina, za účelem zřízení a provozování přípojky elektrické energie na pozemku 
parc. č. 3351/3, v obci a katastrálním území Moravská Třebová. Rozsah věcného 
břemene je vyznačen v geometrickém plánu, který je nedílnou součástí smlouvy o 
zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za úplatu 
formou jednorázové odměny ve výši 200 Kč za každý započatý metr délkový zařízení 
uloženého ve služebném pozemku, což dle geometrického plánu činí 1 000 Kč. K 
této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni 
uskutečnění platby. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z 
věčného břemene. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1838/R/051020: 
 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností 
REZIDENCE SLUNEČNÍ s.r.o., IČO: 08594660, se sídlem Udánky 114, 571 01 
Moravská Třebová, za účelem zřízení a provozování přípojky elektrické energie na 
pozemku parc. č. 3110/2, v obci a katastrálním území Moravská Třebová. Rozsah 
věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu, který je nedílnou součástí 
smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
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neurčitou za úplatu formou jednorázové odměny ve výši 200 Kč za každý započatý 
metr délkový zařízení uloženého ve služebném pozemku, což dle geometrického 
plánu činí 1 200 Kč. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle 
zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. Náklady spojené s uzavřením 
smlouvy uhradí oprávněný z věčného břemene. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1839/R/051020: 
 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností 
SUNINVEST MORAVIA sis s.r.o., IČO: 28590074, se sídlem Udánky 114, 571 01 
Moravská Třebová, za účelem zřízení a provozování přípojky elektrické energie na 
pozemku parc. č. 3351/4, v obci a katastrálním území Moravská Třebová. Rozsah 
věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu, který je nedílnou součástí 
smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou za úplatu formou jednorázové odměny ve výši 200 Kč za každý započatý 
metr délkový zařízení uloženého ve služebném pozemku, což dle geometrického 
plánu činí 5 800 Kč. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle 
zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. Náklady spojené s uzavřením 
smlouvy uhradí oprávněný z věčného břemene. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1840/R/051020: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Na hranici na hraně - Bike resort 
Moravská Třebová, stavební práce“ – pro Část 1 Singletrack firmu BO CO, spol. s 
r.o., Horní Libchavy 237, 561 016 Libchavy, IČO: 13584936. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1841/R/051020: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Na 
hranici na hraně - Bike resort Moravská Třebová, stavební práce“ – pro Část 1 
Singletrack, s firmou BO CO, spol. s r.o., Horní Libchavy 237, 561 016 Libchavy, 
IČO: 13584936, dle předloženého návrhu.  Podmínkou pro uzavření smlouvy je 
doložení požadovaných dokladů před podpisem smlouvy dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1842/R/051020: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Na hranici na hraně - Bike resort 
Moravská Třebová, stavební práce" – pro Část 2 Pumptrack firmu JDR.CZ s.r.o., Bří 
Hubálků 161, 560 02 Česká Třebová, IČO: 28813111. 
  
Z: Viera Mazalová 
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1843/R/051020: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Na 
hranici na hraně - Bike resort Moravská Třebová, stavební práce" – pro Část 2 
Pumptrack, s firmou JDR.CZ s.r.o., Bří Hubálků 161, 560 02 Česká Třebová, IČO: 
28813111, dle předloženého návrhu.  Podmínkou pro uzavření smlouvy je doložení 
požadovaných dokladů před podpisem smlouvy dle zákona o zadávání veřejných 
zakázek č. 134/2016 Sb.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1844/R/051020: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Technický dozor investora (TDI) Bike resortu Moravská Třebová v rámci projektu 
česko-polské spolupráce Na hranici na hraně" s podnikatelem Petrem Kolínským, 
Horní Třešňovec 198, 563 01 Lanškroun, IČO: 71832327, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1845/R/051020: 
 
uzavření Smlouvy o nájmu č. 161250 s Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec 
Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ  500 08, IČO: 42196451, 
dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1846/R/051020: 
 
uzavření Smlouvy o podmínkách realizace a provozu stezky „Bike resort Moravská 
Třebová v rámci projektu česko-polské spolupráce Na hranici na hraně, reg. č. 
CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001851" s Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec 
Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ  500 08, IČO: 42196451, 
dle předloženého návrhu 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1847/R/051020: 
 
udělení výjimky na základě čl. 12, odst. 4 vnitřního předpisu č. 6/2019, směrnice o 
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Ing. Arch. Pavlu Čížkovi, Újezdská 
1429, 565 01 Choceň, IČO: 13558781, pro zhotovení změny č. 5 územního plánu 
města Moravská Třebová. 
  
1848/R/051020: 
 
uzavření smlouvy o dílo na zhotovení změny č. 5 územního plánu města Moravská 
Třebová s Ing. Arch. Pavlem Čížkem, Újezdská 1429, 565 01 Choceň, IČO: 
13558781, dle předloženého návrhu. 
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Z: Viera Mazalová 
 
1849/R/051020: 
 
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ORM č. 0065/2019 na akci „Obnova fasády 
ze dvora domu nám. TGM 34/25“ s firmou KOLP s.r.o.,  Kamenná 4b, 639 00 Brno , 
IČO: 60110066, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1850/R/051020: 
 
uzavření kupní smlouvy a servisní a materiálové smlouvy s vítězem zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku "Multifunkce pro město Moravská Třebová" firmou Konica 
Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Žarošická 4395/13, Židenice, 628 00 
Brno, IČO: 00176150 podle předložených návrhů. 
  
Z: Ing. Marek Němec 
T: 15.12.2020 
 
1851/R/051020: 
 
uzavření smlouvy s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku "DATA_VPN 
PL_40047" firmou ha-vel internet s.r.o., se sídlem Ostrava, Muglinov, Slezská 
Ostrava, Olešní 587/11a, IČO: 25354973 podle předloženého návrhu. 
  
Z: Ing. Marek Němec 
T: 31.12.2020 
 
1852/R/051020: 
 
uzavření smlouvy s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
"DATA_INTERNET-SYM PL_30018" firmou ha-vel internet s.r.o., se sídlem Ostrava, 
Muglinov, Slezská Ostrava, Olešní 587/11a, IČO: 25354973 podle předloženého 
návrhu. 
  
Z: Ing. Marek Němec 
T: 31.12.2020 
 
1853/R/051020: 
 
podání výpovědi smlouvy č. 99-1201MW-66 o připojení k síti Internet s firmou OR-CZ 
spol. s r.o., Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 48168921, 
po zprovoznění nového připojení KIVS - KTS. 
  
Z: Ing. Marek Němec 
T: 31.12.2020 
 
 



 Město Moravská Třebová  
 6 

 Usnesení rady města ze dne  05.10.2020 

1854/R/051020: 
 
udělení výjimky na základě čl. 12, odst. 4 vnitřního předpisu č. 6/2019, směrnice o 
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Technickým službám města Moravská 
Třebová s.r.o., Zahradnická 1412/21, 571 01 Moravská Třebová, IČO:25970399, pro 
realizaci akce „Zádlažba komunikace za pavilonem C, areál Sociálních služeb města 
Mor. Třebová“. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1855/R/051020: 
 
uzavření smlouvy o dílo na akci „Zádlažba komunikace za pavilonem C, areál 
Sociálních služeb města Mor. Třebová“ se zhotovitelem Technické služby města 
Moravská Třebová s.r.o., Zahradnická 1412/21, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
25970399, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1856/R/051020: 
 
výjimku z nejnižšího počtu oslovených dodavatelů na veřejnou zakázku 
"Restaurování tapisérie Ifigénie u Taurů", v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2019, 
směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu. Osloveni budou tři dodavatelé.   
 
Z: Marie Blažková  
  
1857/R/051020: 
 
uzavření smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku se společností MAS 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s., se sídlem Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, 
IČO: 27505189, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
1858/R/051020: 
 
změnu dodatku č. 9 vnitřního předpisu č. 9/2011, Směrnice k provádění 
inventarizace majetku a závazků města Moravská Třebová, ve znění pozdějších 
dodatků, spočívající ve změně obsazení inventarizační komise "Komunitní klubovna", 
v souladu s předloženým návrhem.   
  
Z: Dana Buriánková 
 
1859/R/051020: 
 
uzavření Turistického informačního centra v Moravské Třebové ve dnech od 21.12. 
do 23.12.2020 a od 28.12. do 31.12.2020.  
  
Z: Dana Buriánková 
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Rada města souhlasí: 
 
1860/R/051020: 
 
s ubytováním xxx, trvale hlášeného xxx, na městské ubytovně v ul. Brněnské č. o. 50 
v Moravské Třebové.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1861/R/051020: 
 
schválit obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebová č. X/2020, kterou se 
ruší Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 2/2011, kterou se mění a 
doplňuje vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
1862/R/051020: 
 
schválit členství města Moravská Třebová ve spolku Otevřená města, z. s., IČO: 
05129061, se sídlem Malinovského náměstí 624/3, 602 00 Brno, s účinností od 
01.01.2021. 
  

Z: Petra Zábranová 
 
1863/R/051020: 
 
vzít na vědomí stanovy spolku Otevřená města, z. s., IČO: 05129061, se sídlem 
Malinovského náměstí 624/3, 602 00 Brno, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
1864/R/051020: 
 
pověřit na dobu neurčitou Ing. Martina Sedláka, člena rady města (v době jeho 
nepřítomnosti Libora Truhláře, předsedu Komise pro informační a komunikační 
technologie) zastupováním města Moravská Třebová na členských schůzích spolku 
Otevřená města, z. s.  
  
Z: Petra Zábranová 
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Rada města bere na vědomí: 
 
1865/R/051020: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
 
1866/R/051020: 
 
předložený zápis z jednání Komise pro informační a komunikační technologie ze dne 
09.09.2020. 
  
1867/R/051020: 
 
předložený zápis z jednání Komise rady města pro prevenci kriminality ze dne 23. 9. 
2020 a žádost pana Adama Krepla o ukončení členství v Komisi pro prevenci 
kriminality ke dni 31. 12. 2020. 
  
Z: Hana Navrátilová 
 
1868/R/051020: 
 
hodnotící zprávu za rok 2019, plán zlepšování na rok 2020 a zápisy z jednání komise 
Zdravého města a MA21 ze dne 29. července 2020 a ze dne 31. srpna 2020. 
  
Z: Daniela Maixnerová 
 
 
Rada města povoluje: 
 
1869/R/051020: 
 
v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, 
výjimku z nejvyššího počtu žáků Základní umělecké škole Moravská Třebová pro 
školní rok 2020/2021. 
  
Z: Ivana Kelčová 
 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
1870/R/051020: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2019, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku "Restaurování tapisérie Ifigénie u 
Taurů": 
 
1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:    
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- Moravská Gobelínová manufaktura, spol. s.r.o., Husova 364/4, Valašské Meziříčí, 
757 01, IČO: 42866171  
- Art Atelier Fiala s.r.o., Na Chvalské Tvrzi 2939/5, Praha 9, 193 00, IČO: 02816393  
- "Ateliéry tapisérií" s.r.o., Pod Hradem 7/ IV, Jindřichův Hradec, 377 01, IČO: 
13503731 
 
2. Hodnotící komisi ve složení:    
- MgA. Marie Blažková - člen, Ing. Karolína Machálková - náhradník 
- Ing. Monika Marhounová - člen, Jiří Šmeral - náhradník 
- Eva Štěpařová - člen, Ludmila Dopitová - náhradník 
 
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky:    
-  celková nabídková cena včetně DPH – 100 %      
 
Z: Marie Blažková  
 
1871/R/051020: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2019, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku:  „Workoutové hřiště, Moravská 
Třebová – opakování“ a schvaluje:    
 
1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:    
 
- Evropská Training s.r.o., Jirásková 96, 751 01 Tovačov, IČO: 28600151 
- WORKOUT CLUB PARKS s.r.o., Ludvíkova 1351/16, 716 00 Ostrava – 
Radvanice, IČO: 03885224 
- Clean4you s.r.o., Hněvotín 573, Hněvotín 783 47,  IČO: 28618165 
- Enuma Elis s.r.o., Lannova 2061/8, 110 00, Praha 1 - Nové Město, IČO: 
01688260 
- LLAMARO s.r.o., Na Štěpnici 347, 517 43, Potštejn, IČO: 28764307  
- J S K , spol. s r. o., Sušice 65, 571 01, Moravská Třebová, IČO: 47470666 
- Miroslav Lopour, Piaristická 136/3, 571 01, Moravská Třebová – Předměstí, 
IČO: 16207203 
- Josef Šťastný, Brněnská 50/45, 571 01, Moravská Třebová – Předměstí, IČO: 
11097442 
 
2. Hodnotící komisi ve složení:   
 
- Ing. Daniela Maixnerová – člen, Ing. Miloš Mička - náhradník    
- JUDr. Miloš Izák – člen, Miroslav Jurenka – náhradník 
- Bc. Petra Procházková – člen, Ludmila Dopitová - náhradník 
- Barbora Dudíková – člen, Josef Jílek - náhradník      
 
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky:    
celková nabídková cena včetně DPH – 100 %     
  
Z: Viera Mazalová 
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 Usnesení rady města ze dne  05.10.2020 

Rada města ruší: 
 
1872/R/051020: 
 
zadávací řízení na zhotovitele workoutového hřiště, které bylo vyhlášeno dne 7. 9. 
2020 usnesením číslo 1782/R/070920. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
V Moravské Třebové 05.10.2020 
Zapsala: Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


