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 Usnesení rady města ze dne  04.04.2022 

Usnesení 
 
z 104. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.04.2022 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č. o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
3052/R/040422: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
3053/R/040422: 
 
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání - kavárny na Knížecí louce o výměře 
92,38 m2, nacházejícího se v budově č. p. 1665 v ul. Gorazdově č. o. 14 v Moravské 
Třebové. Smlouva s novým nájemcem bude uzavřena na dobu neurčitou. Smlouvu 
lze vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní dobou 1 měsíc tak, aby nájem skončil 
ke konci sezony, tedy k datu 31. října. Měsíční nájemné bude stanoveno dohodou ve 
výši 3.500 Kč bez DPH. Nájemci bude poskytnuta sleva z nájmu ve výši 70 %  za 
období od 01.11. do 31.03. následujícího roku. 
 
Nájemce se zavazuje dodržovat tyto podmínky pronájmu: 
 
- využití prostor pro zajištění občerstvení návštěvníků, kavárna bude mít povinný 

sezonní provoz od 1. dubna do 31. října (provoz ve zbývající části roku je na vůli 

provozovatele). ZÁJEMCE NAVRHNE OTEVÍRACÍ DOBU. Jedenkrát týdně může 

nájemce stanovit sanitární den, a to mimo pátek – neděle  

- nájemce je povinen umožnit návštěvníkům areálu Knížecí louky bezplatné použití 

hygienického zázemí (WC) v kavárně  

- nájemce zajistí běžnou údržbu a provoz hygienického zázemí. Pronajímatel bude 

nájemci hradit měsíčně 1.000 Kč na zajištění tohoto provozu 

- nájemce je povinen bezplatně zpřístupnit veřejnosti dětské hřiště navazující na 

kavárnu; správu, bezpečný provoz a úklid hřiště zajišťuje nájemce bezúplatně; 

opravy a údržbu dětského hřiště zajišťují Technické služby Moravská Třebová 

s.r.o.; pronajímatel hradí náklady na zajištění a provedení pravidelných revizí 

hracích prvků na hřišti 

- nájemce nesmí provádět stavební a jiné úpravy a nesmí měnit vybavení prostoru 

bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele 

- zákaz kouření v celé budově 

- zákaz umisťování výherních hracích přístrojů a videoloterijních terminálů 

- dodržovat provozní řád a dále hygienické, bezpečnostní, požární a další zákonné 

předpisy 

  
Z: Viera Mazalová 
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3054/R/040422: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2019, směrnicí Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, pro zadávací řízení na veřejnou zakázku „Obnova plochých střech 
na objektu MŠ Tyršova, Moravská Třebová“: 
 
1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k podání nabídky: 
- JS Moravská Třebová s.r.o., 571 01, Linhartice č. p. 60, IČO: 28811852 

- Technické služby Moravská Třebová s.r.o., Zahradnická 1412/21, 571 01 

Moravská Třebová, IČO: 25970399  

- Milan Hloušek,  Lanškrounská 239/66 , 571 01 Moravská Třebová, IČO: 

68682018  

- Bromach spol. s r.o., Dobrovského 83, Žichlínské předměstí, 563 01 Lanškroun, 

IČO: 27467520  

- KORDSTAV s.r.o., Slívová 637/10, 710 00 Slezská Ostrava, IČO: 29459273  

- Cyril Jirouš, K. Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 47486180  

 
2. Hodnoticí komisi ve složení:  
- Ing. Miloš Mička – člen, Petra Frajvald - náhradník 

- Petr Matějka – člen, Andrea Neuerová, DiS. - náhradník  

- JUDr. Miloš Izák – člen, Miroslav Jurenka - náhradník 

 
3. Hodnoticí kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- celková nabídková cena bez DPH - 100 %    

  
Z: Petr Matějka 
 
3055/R/040422: 
 
uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120084993 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie pro účely stavby 
„Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová - Útěchov - II. a III. etapa“ se 
společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, 
IČO: 24729035, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
Rada města nesouhlasí: 
 
3056/R/040422: 
 
s přijetím nepatrného majetku – finanční hotovosti ve výši 132 Kč a osobních věcí 
(mobilní telefon, klíče, peněženka, vše vzhledem ke stavu a stáří opotřebování bez 
realizační hodnoty)  po  xxx, nar. xxx, r.č. xxx, trvale  bytem xxx, zemřelé dne xxx v 
Moravské Třebové, Předměstí č.p. 480.  
  
Z: Irena Škadrová 



 Město Moravská Třebová  
3 

 Usnesení rady města ze dne  04.04.2022 

 
Rada města bere na vědomí: 
 
3057/R/040422: 
 
předložený zápis z jednání komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 7. 3. 2022. 
  
Rada města vyhlašuje: 
 
3058/R/040422: 
 
užší architektonicko - urbanistickou soutěž o návrh "Kulturní centrum Moravská 
Třebová".  
  
Z: Miloš Mička 
 
3059/R/040422: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2019, směrnicí Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku „Obnova plochých střech na 
objektu MŠ Tyršova, Moravská Třebová“.  
  
Z: Petr Matějka 
 
3060/R/040422: 
 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávací 
řízení na veřejnou zakázku "Soustava retenčních nádrží H1-H3" a schvaluje: 
 
1. Komisi pro otevírání obálek  
-   JUDr. Miloš Izák- člen 
-   Ing. Boris Vrbka - člen 
-   Ing. Miloš Mička - člen 
 
2. Hodnotící komisi ve složení:  
-   Petr Matějka - člen, 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: Petr Matějka 
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Rada města vydává: 
 
3061/R/040422: 
 
soutěžní podmínky užší architektonicko - urbanistické soutěže o návrh "Kulturní 
centrum Moravská Třebová" včetně příloh P01 - P13 ve znění dle předloženého 
návrhu.   
  
Z: Miloš Mička 
 
Rada města ruší: 
 
3062/R/040422: 
 
své usnesení č. 2940/R/210222, kterým schválila pronájem prostoru sloužícího 
podnikání - kavárny na Knížecí louce o výměře 92,38 m2, nacházejícího se v budově 
č. p. 1665 v ul. Gorazdově č. o. 14 v Moravské Třebové subjektu Speramus s.r.o. , 
IČO: 01814508, se sídlem Kostelní nám. 24/3, Město, 571 01 Moravská Třebová. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
V Moravské Třebové 04.04.2022 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


