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 Usnesení rady města ze dne  25.01.2021 

Usnesení 
 
z 64. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 25.01.2021 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2046/R/250121: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
2047/R/250121: 
 
platy ředitelů školských příspěvkových organizací města od 1.1.2021 v souladu s 
nařízením vlády č. 603/2020, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o 
platových poměrech  zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů, a ve vazbě na vnitřní předpis č. 3/2018, Pravidla pro 
poskytování příplatku za vedení, osobního, zvláštního a specializačního příplatku 
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Moravská Třebová, v 
souladu s předloženým návrhem.  
  
Z: Helena Brziaková 
 
2048/R/250121: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 49 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Školní, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u 
bytového domu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2049/R/250121: 
 
záměr pachtu pozemku parc. č. 3798/2 o celkové výměře 352 m2, pozemku parc. č. 
3804/3 o celkové výměře 10 m2 a části pozemku parc. č. 3799/1 o výměře 60 m2, vše 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část města Sušice, za účelem 
zřízení zahrady.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2050/R/250121: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 3798/2 o celkové výměře 352 m2, pozemku parc. č. 
3804/3 o celkové výměře 10 m2 a části pozemku parc. č. 3799/1 o výměře 60 m2, vše 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část města Sušice. 
  
Z: Viera Mazalová 
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2051/R/250121: 
 
pacht části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 20 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 
 
 
2052/R/250121: 
 
pacht sedmi částí pozemku parc. č. 1120/1 o výměrách 30 m2, 22 m2, 31 m2, 26 m2, 
25 m2, 50 m2 a 18 m2, vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Sluneční, 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 
 
 
2053/R/250121: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 102 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Svitavské č. o. 20 v Moravské Třebové se zájemci v pořadí: 
1. xxx, bytem xxx   

2. xxx, bytem xxx  

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1800R/210920. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
2054/R/250121: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s tím, že nájemní smlouva 
bude prodloužena vždy o 1 měsíc v případě pravidelné měsíční úhrady nájemného a 
splátky dluhu.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
2055/R/250121: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Olomoucké č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s platností od 01.02.2021. 
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Nájemní smlouva bude prodloužena vždy o 1 měsíc v případě řádné úhrady 
nájemného za příslušný měsíc. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2056/R/250121: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 10 o velikosti 1 + 1 v 
ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx, trvale bytem xxx. Nájemné bude 
stanoveno dle usnesení rady města č. 1797/R/210920. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2057/R/250121: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 6 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové se zájemci v pořadí: 
1. xxx, bytem xxx  
2. xxx, bytem xxx    
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1802/R/210920. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2058/R/250121: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s platností od 
01.02.2021. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2059/R/250121: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
 
- byt č. 9 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx,  
s platností od 01.02.2021 
- byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.02.2021 
- byt č. 2 o velikosti 3 + 1 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové s xxx, 
bytemxxx, s platností od 01.02.2021 
- byt č. 8 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové se xxx, bytem xxx,  
s platností od 01.02.2021 
- byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 
s platností od 01.02.2021 
- byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.02.2021 
- byt č. 3 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 21 v Moravské Třebové s 
manželi xxxx, bytem xxx, s platností od 01.02.2021 
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- byt č. 4 o velikosti 2 + 1 v ul. Olomoucké č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
xxx, s platností od 01.02.2021 
- byt č. 5 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 39 v Moravské Třebové s 
xxxx, bytem xxx, s platností od 01.02.2021  
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
2060/R/250121: 
 
uzavření smlouvy o pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 125,5 m2 v 
objektu č. p. 371 v ul. Komenského č. o. 46 v Moravské Třebové se spolkem Krůček 
Moravská Třebová, IČO: 08411735, se sídlem Boršov 259, 569 21 Moravská 
Třebová za účelem provozování mateřského a rodinného centra. Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno 
dohodou ve výši 80.000 Kč bez DPH ročně. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
2061/R/250121: 
 
uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytového prostoru o výměře 281 m2 v 
objektu č. p. 405 v ul. Josefské č. o. 12 v Moravské Třebové s Lubošem Crhou, IČO: 
45569754, se sídlem 57101 Moravská Třebová - Předměstí, Josefská 405/12,  za 
účelem uskladnění tiskárenského zařízení. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
od 1.2.2021 do 28.2.2021. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
2532/031297. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
2062/R/250121: 
 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby a následné uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni se 
společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 
Děčín, za účelem zřízení a provozování distribuční soustavy kabelového vedení nn 
na pozemku parc. č. 3500/4, v obci a katastrálním území Moravská Třebová. Rozsah 
věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který bude 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 v budoucím služebném pozemku, nejméně však 1 
000 Kč/akce. 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 
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2063/R/250121: 
 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby a následné uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni se 
společností GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 
Ústí nad Labem, za účelem zřízení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích parc. č. 2350/1, 2355/1 a 2467, vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém 
plánu, který bude 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 v budoucím 
služebném pozemku, nejméně však 1 000 Kč/akce. 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 
 
2064/R/250121: 
 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby a následné uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni se 
společností GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 
Ústí nad Labem, za účelem zřízení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích parc. č. 1951/7, 1951/22, 1987/1, 2020/4, 2054/1, 2055/3, 2055/41, 
2089/46, 2089/47, 2089/49, 2089/50, 2089/51, 2089/10, 2089/32, 2089/52, 2089/53, 
2089/54, 2089/55, 2089/57, 2089/58, 2089/59, 2089/60, 2089/61, 2089/62, 2089/63, 
2089/64, 2089/65, 2089/66, 2089/69, 2089/70, 2089/1, 2090/1, 2090/14, 2091/1 a 
2093/1, vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová. Rozsah věcného 
břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který bude 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 v budoucím služebném pozemku, nejméně však 1 
000 Kč/akce. 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 
 
2065/R/250121: 
 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby a následné uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni se 
společností GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 
Ústí nad Labem, za účelem zřízení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích parc. č. 2093/1 a 2089/70, oba v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který 
bude 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 v budoucím služebném pozemku, 
nejméně však 1 000 Kč/akce. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty 
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dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. Náklady spojené s uzavřením 
smlouvy uhradí oprávněný z věčného břemene.    
  
Z: Viera Mazalová 
 
2066/R/250121: 
 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby a následné uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni se 
společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 
Děčín, za účelem zřízení a provozování distribuční soustavy kabelového vedení VN 
včetně sítě pro elektronickou komunikaci na pozemcích parc. č. 4031, 2771/55, 
2771/56, 2771/70, 2771/37, 2771/62, 1408/8, 2936/6, 2936/125, 2936/124, 
2936/123, 2936/122, 2936/187 a 2936/186, vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém 
plánu, který bude 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 v budoucím 
služebném pozemku, nejméně však 1 000 Kč/akce. 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 
 
2067/R/250121: 
 
umístění zařízení lunaparku xxx, bytem xxx, na nám. T. G. Masaryka v Moravské 
Třebové v termínech od 01.06.2021 do 13.06.2021 a od 27.09.2021 do 10.10.2021. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2068/R/250121: 
 
podání výpovědi servisní smlouvy k SW ATTIS č. OKST-0034/15 s firmou ATTIS 
software s.r.o., se sídlem Olomouc, Lazce, Hanušova 100/10, IČO: 25894978. 
  
Z: Ing. Marek Němec 
 
2069/R/250121: 
 
uzavření dodatku č. 1 mezi městem a dohodcem FIN-servis, a.s., Vrbenského 2040, 
272 01 Kladno, IČO: 26439573, zast. Ing. Lenkou Doubnerovou, členkou 
představenstva, kterým se mění příloha č. 3 smlouvy - Obchodní podmínky pro 
obchodování elektřiny a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno s tím, že 
procentuální výše smluvní odměny dohodce činí 0,99 % z celkového objemu 
burzovního obchodu.     
  
Z: Viera Mazalová 
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2070/R/250121: 
 
podání žádosti o dotaci z prostředků programu SFDI „Cyklostezky, cyklopruhy“ na 
akci "Stezka pro chodce a cyklisty - Moravská Třebová - Útěchov - II. a III. etapa". 
  
Z: Miloš Mička 
 
Rada města neschvaluje: 
 
2071/R/250121: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 192/1 o celkové výměře 2.901 m2 (jedná se 
cca 460 m2), druh pozemku ostatní plocha, v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část Město, ul. Zámecká.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města souhlasí: 
 
2072/R/250121: 
 
se snížením kapacity školy a podáním žádosti o snížení stávající kapacity Základní 
školy Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy ze stávajících 650 žáků na 
635 žáků. 
  
Z: Jitka Selingerová 
 
2073/R/250121: 
 
s převodem částky 160.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové 
organizace Kulturní služby města Moravská Třebová. 
  
Z: Marie Blažková 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2074/R/250121: 
 
schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 12/2020 rozpočtu města, kterou byly 
změněny závazné ukazatele na rok 2020 takto (v tis. Kč): 
 
a) závazné ukazatele stanovené radě města 
 

 
rozpočet 2020 
před úpravou 

úprava 
rozpočtu 

rozpočet 2020 
po úpravě 

Rozpočtové zdroje:       
1+2+3+4 Rozpočtové příjmy CELKEM 281 240,00 810,00 282 050,00 
Financování       
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Z: Dana Buriánková 
 
2075/R/250121: 
 
schválit předložený návrh Obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová č. 
1/2021, o školských obvodech základních škol v Moravské Třebové.  
  
Z: Jitka Selingerová 
 
2076/R/250121: 
 
schválit předložený místní plán inkluze jako výsledek spolupráce jednotlivých aktérů 
Lokálního partnerství, které bylo ustaveno dne 12. 6. 2019. 
  
Z: Jitka Selingerová 
 
2077/R/250121: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 3600/3 o výměře 108 m2, druh pozemku ostatní 
plocha,  v obci a katastrálním území Moravská Třebová, Sušice, xxx a xxx, bytem 
xxx, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 12.960 Kč, kterou kupující uhradí 
před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující uhradí náklady spojené s převodem 
nemovitostí ve výši 925 Kč. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2078/R/250121: 
 
schválit uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva ve věci 
prodeje pozemku parc.č. 2936/124 o celkové výměře 15.959 m2 se společností 
protechnik s.r.o., se sídlem Staré Město 247, PSČ 569 32, IČO: 25995570, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Miloš Mička 
 
 

8 Změna stavu prostředků na bank. účtech 
(zapojení zůstatků finančních prostředků na 
běžných účtech a účelových fondech) 

16 590,00 0,00 16 590,00 

Celkové rozpočtové zdroje 297 830,00 810,00 298 640,00 
        
Rozpočtové potřeby:       
5+6 Rozpočtové výdaje CELKEM 289 920,00 810,00 290 730,00 
Financování       
8 Splátky dlouhodobých půjčených 
prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček 

7 910,00 0,00 7 910,00 

8 Operace z peněžních účtů nemající 
charakter příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00 
Celkové rozpočtové potřeby 297 830,00 810,00 298 640,00 
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2079/R/250121: 
 
schválit uzavření smlouvy o advokátní úschově kupní ceny se společností protechnik 
s.r.o., se sídlem Staré Město 247, 569 32, IČO: 25995570 a Mgr. Petrou Žákovou, 
advokátní kanceláří, se sídlem tř. Svobody 43/39, 779 00 Olomouc, IČO: 02484277, 
dle předloženého návrhu. 
  
Z: Miloš Mička 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2080/R/250121: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
 
2081/R/250121: 
 
předložený zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 17.12.2020. 
  
2082/R/250121: 
 
předložený zápis z jednání komise pro investice a strategické plánování ze dne 20. 
1. 2021. 
  
2083/R/250121: 
 
vzdání se funkce člena komise pro investice a strategické plánování Ing. Václava 
Mačáta. 
  
2084/R/250121: 
 
návrh nových kritérií pro přijetí žáků do 1. ročníků Základní školy Moravská Třebová, 
Palackého 1351, okres Svitavy. 
  
Z: Jitka Selingerová 
 
2085/R/250121: 
 
předloženou zprávu o vyřizování stížností a petic za II. pololetí 2020.  
  
2086/R/250121: 
 
předloženou zprávu za rok 2020 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, Městským úřadem Moravská Třebová. 
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2087/R/250121: 
 
předložená „Pravidla zapojení občanů – participativní rozpočet 2021“, pro zapojení 
občanů města Moravská Třebová do procesů rozhodování. 
 
Z: Miloš Mička 
 
2088/R/250121: 
 
předložený ceník prací Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. pro rok 2021. 
 
 
Rada města jmenuje: 
 
2089/R/250121: 
 
hodnotitelskou komisi pro udělování ocenění Sportovec roku za rok 2020 v tomto 
složení: 
1. Ing. Daniela Maixnerová, místostarostka města zodpovědná za sport 
2. Petr Matoušek, sportovní redaktor MTZ 
3. Mgr. Václav Dokoupil, městský úřad, za oblast propagace 
4. Mgr. Libor Podhorný, odborná veřejnost za oblast sportu 
5. Mgr. Roman Cápal, člen zastupitelstva města 
6. Mgr. Leopold König, člen rady města zodpovědný za sport 
7. Jaroslav Maděra, odborná veřejnost za oblast sportu  
  
Z: Pavlína Horáčková 
 
 
2090/R/250121: 
 
Ing. Martina Bártu členem komise pro investice a strategické plánování. 
  
Z: Petra Procházková 
 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
2091/R/250121: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2019, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku „Výměna klimatizačních jednotek na 
budově muzea v Moravské Třebové“.  
 
1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:    
 
AC & HS, s.r.o. 
K Barochu 310, 533 52 Srch 
IČO: 03172007 
 



 Město Moravská Třebová  
11 

 Usnesení rady města ze dne  25.01.2021 

JAMICH s.r.o. 
V Lipinách 799, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 
IČO: 27510646  
 
SINGLETA spol. s r.o. 
Generála Svobody 339, Rosice, 533 51 Pardubice 
IČO: 15051196 
 
CHLAZENÍ HOLICE s.r.o. 
Vysokomýtská 427, 534 01 Holice 
IČO: 26012146 
 
NOVATERM CHOCEŇ,  s.r.o. 
Husova 86, 565 01 Choceň 
IČO: 25915151 
 
2. Hodnotící komisi ve složení:    
 
- MgA. Marie Blažková - člen, Ing. Karolína Machálková - náhradník 
- Ing. Monika Marhounová - člen, Jaroslava Dvořáková - náhradník 
- Ing. Daniela Maixnerová - člen, Petr Frajvald - náhradník  
- JUDr. Miloš Izák - člen, Miroslav Jurenka - 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 
 
 
2092/R/250121: 
 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávací 
řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce kanalizace a komunikace ul. Svitavská, 
Moravská Třebová" a schvaluje:1. Komisi pro otevírání obálek  
-   JUDr. Miloš Izák- člen 
-   Ing. Boris Vrbka - člen 
-   Ing. Miloš Mička - člen 
 
2. Hodnotící komisi ve složení:  
-   Ing. Kristýna Indrová, Bc. Petra Procházková - náhradník  
-   Ing. Boris Vrbka - člen   
-   Ing. Dušan Sejbal - člen   
-   Ing. Miloš Mička - člen, Petr Frajvald - náhradník   
-   JUDr. Miloš Izák – člen, Miroslav Jurenka – náhradník 
 
3.  Hodnotící kriterium obsažené ve Výzvě k podání nabídek:  
-    celková nabídková cena bez DPH - 100 % 
 Z: Miloš Mička 
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Rada města ruší: 
 
2093/R/250121: 
 
své usnesení č. 408/R/150419, kterým schválila uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření vlastní smlouvy za účelem 
zřízení a provozování distribuční soustavy kabelového vedení VN a zařízení pro 
elektronickou komunikaci na pozemcích parc. č. 4031, 2771/56, 2771/55, 2771/70, 
2771/37, 1408/8, 2936/6, 2936/125, 2936/124, 2936/123 a 2936/122, s ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO: 24729035. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města ukládá: 
 
2094/R/250121: 
 
vedoucí odboru sociálních věcí a školství ve spolupráci s dotčenými subjekty připravit 
popis dosavadní sociální práce s klienty ubytovny a návrh koncepce řešení další 
bytové situace klientů, kteří se chtějí zapojit do běžného života.     
  
Z: Jitka Selingerová 
T: 28.02.2021 
 
2095/R/250121: 
 
jednateli Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. dopracovat kalkulaci služeb 
dle jednotlivých výkonových skupin. 
  
Z: Petr Frajvald 
 
 
Rada města odkládá: 
 
2096/R/250121: 
 
projednání tisku č. 23 "Ubytovna, výjimky" za účelem projednání materiálu v komisi 
komisi sociální, zdravotní a péče o děti. 
  
Z: Jitka Selingerová 
 
 
Rada města rozhodla: 
 
2097/R/250121: 
 
prominout a vzdát se práva na vymáhání pohledávek podle předloženého návrhu u 
dlužníků:  



 Město Moravská Třebová  
13 

 Usnesení rady města ze dne  25.01.2021 

- xxx, nar. xxx 
- xxx, nar. xxx 
v souhrnné výši 2.182 Kč spolu s příslušenstvím v podobě zákonného úroku z prodlení. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
 
 
 
V Moravské Třebové 25.01.2021 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


