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Usnesení 
 
 
z 39. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.12.2011 od 
16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 
členů rady města. 
  
 
Rada města schvaluje:  
 
1036/R/191211 Posunutí termínů plnění úkolů rady města takto: 

- úkol č. 820/R/190911 z původního termínu 19.12.2011 na nový 
termín 16.01.2012 

- úkol č. 907/R/171011 z původního termínu 19.12.2011 na nový 
termín 16.01.2012 

- úkol č. 908/R/171011 z původního termínu 19.12.2011 na nový 
termín 16.01.2012 

- úkol č. 1017/R/211111 z původního termínu 19.12.2011 na nový 
termín 16.01.2012 

- úkol č. 1018/R/211111 z původního termínu 31.12.2011 na nový 
termín 16.01.2012 

 
1037/R/191211 Předložený návrh plánu činnosti komise památkové péče rady města 

na rok 2012. 
 
Z: Miloslav Kužílek, předseda komise 
 

1038/R/191211 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 4 o velikosti 
1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové se zájemci 
ve stanoveném pořadí. 

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1039/R/191211 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 5 o velikosti 
2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 39 v Moravské Třebové se zájemci 
ve stanoveném pořadí. 

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1040/R/191211 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 3 o velikosti 
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1 + 1 na ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové se zájemci ve 
stanoveném pořadí. 

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1041/R/191211 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 5 o velikosti 
2 + 0 na ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové se zájemci ve 
stanoveném pořadí. 

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1042/R/191211 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 3 o velikosti 
2 + 1 na ul. Bránské č. o. 17 v Moravské Třebové se zájemci ve 
stanoveném pořadí. 

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1043/R/191211 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na  
1. Byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské 

Třebové s platností od 01.01.2012 s podmínkou úhrady závazků 
vůči městu Moravská Třebová po splatnosti v pravidelných 
měsíčních splátkách. 

2. Byt č. 7 o velikosti 3 + 1 na ul. Nádražní č. o. 17 v Moravské 
Třebové s platností od 01.01.2012 s podmínkou úhrady závazků 
vůči městu Moravská Třebová po splatnosti. 

3. Byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 
v Moravské Třebové s platností od 01.01.2012. 

4. Byt č. 1 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 39 
v Moravské Třebové s platností od 01.01.2012 s podmínkou 
úhrady závazků vůči městu Moravská Třebová po splatnosti. 

5. Byt č. 5 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové 
s platností od 01.01.2012 s podmínkou úhrady závazků vůči městu 
Moravská Třebová po splatnosti. 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1044/R/191211 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 0,5 roku na byt č. 4 o 
velikosti 2 + 1 na ul. Olomoucké č. o. 18 v Moravské Třebové 
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s platností od 01.12.2012 s podmínkou úhrady závazků vůči městu 
Moravská Třebová po splatnosti. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1045/R/191211 Záměr pronájmu nebytového prostoru v domě č. p. 312, část obce 
Předměstí, na ul. Svitavské č. o. 8 v Moravské Třebové o celkové 
výměře 17,78 m2. 
Nebytové prostory budou pronajaty za účelem provozování kadeřnictví 
pro důchodce  žijící v areálu, pro personál a návštěvníky Domova pro 
seniory.  
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
2532/031297.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1046/R/191211 Záměr pronájmu nebytového prostoru – restaurace v přízemí domu č. 
p. 25, část obce Město, na Kostelním náměstí č. o. 1 v Moravské 
Třebové o celkové výměře 166,4 m2. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
2532/031297.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1047/R/191211 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nemovitosti – nebytového 
prostoru v domě č. p. 48 na ul. Bránské č. o. 17 v Moravské Třebové o 
celkové výměře 27 m2 se zájemci v pořadí: 
1. fy JIROUŠ stavební firma, se sídlem Moravská Třebová, ul. K. 
Čapka č. o. 14, IČ: 47486180.  Nebytové prostory budou pronajaty 
za účelem zřízení kanceláře a půjčovny nářadí.  

2. fy CGM Czech a.s., se sídlem Říčany, PSČ 251 01, ul. Táborská 
1148, IČ: 49973215. Nebytové prostory budou pronajaty za účelem 
zřízení kanceláře a skladového prostoru se sociálním zařízením po 
dobu realizace stavby „Cesta od renesance k baroku“. 

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
2532/031297.  
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1048/R/191211 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 851 o výměře 318 m2, kultura 
zahrada, na ul. Olomoucké, v obci a k. ú. Moravská Třebová za 
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účelem zřízení zahrady. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1049/R/191211 Pronájem části pozemku par. č. 1375 o výměře  27 m2, kultura 
zahrada, na ul. Školní, v obci a k. ú. Moravská Třebová za účelem 
zřízení zahrady pro pěstování ovoce a zeleniny. Nájemné bude 
stanoveno dle usnesení rady č. 1737/050405, bod 2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1050/R/191211 Pronájem části pozemku par. č. 927 o výměře 97 m2, kultura zahrada, 
na ul. Lanškrounské, v obci a k.ú Moravská Třebová za účelem zřízení 
zahrady u bytového domu. Nájemné bude stanoveno dle usnesení 
rady č. 1737/050405, bod 2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1051/R/191211 Pronájem části pozemku par. č. 927 o výměře 55 m2, kultura zahrada, 
na ul. Lanškrounské, v obci a k.ú Moravská Třebová za účelem zřízení 
zahrady u bytového domu. Nájemné bude stanoveno dle usnesení 
rady č. 1737/050405, bod 2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1052/R/191211 Pronájem části pozemku par. č. 927 o výměře 55 m2, kultura zahrada, 
na ul. Lanškrounské, v obci a k. ú Moravská Třebová za účelem 
zřízení zahrady u bytového domu. Nájemné bude stanoveno dle 
usnesení rady č. 1737/050405, bod 2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1053/R/191211 Výpověď z nájemní smlouvy č. 2/2009 ze dne 9. března 2009 
uzavřené mezi městem Moravská Třebová, jako pronajímatelem a 
nájemcem, a to z důvodů porušení smluvních podmínek nájemcem, k  
31.12.2011. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1054/R/191211 Záměr převodu části pozemku parc. č. 2611/1 o celkové výměře 7.293 
m2, kultura trvalý travní porost (jedná se cca o 4.600 m2)  a části 
pozemku parc. č. 2612 o celkové výměře 2.682 m2, kultura orná půda 
(jedná se cca o 2.046 m2) vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část obce Předměstí, ul. Nádražní. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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1055/R/191211 Vnitřní předpis č. 11/2011, Organizační řád městského úřadu 
Moravská Třebová, v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

1056/R/191211 Prominutí dlouhodobě nedobytných pohledávek nižších než 20.000 Kč 
podle předloženého návrhu. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

1057/R/191211 Změnu odpisového plánu organizace Sociální služby města Moravská 
Třebová pro rok 2011 dle předloženého návrhu (vyřazení 2 ks 
zvedáků ARJO Calypso  a provedení odpisu zůstatkové ceny ve výši 
99.375,00 Kč). 
 
Z: Ing. Emil Maléř, ředitel Sociálních služeb města 
 

1058/R/191211 Předložený aktualizovaný odpisový plán pro rok 2011 příspěvkové 
organizace Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres 
Svitavy. 
 
Z: Mgr. Petr Vágner, ředitel Základní školy 
 

1059/R/191211 Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci 
celosvětové akce „Vlajka pro Tibet“ dne 10. března 2012. 
 
Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 
 

1060/R/191211 Vyplacení finanční částky 22.770 Kč z Rozvojového programu  „Na 
podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a 
žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2011“ (č.j. 175/2010-
60)  
 
Z: Mgr. Bc. Lenka Bártová, ředitelka Základní školy 
 

1061/R/191211 Poskytnutí trvalé výjimky z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice 
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  pro poskytování 
ubytování při kulturních akcích. Příspěvková organizace není povinna 
při poskytování ubytování při kulturních akcích postupovat v souladu 
se směrnicí č. 4/2011.   
 
Z: Mgr. Libuše Gruntová, ředitelka Kulturních služeb města 
 

1062/R/191211 Poskytnutí trvalé výjimky z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice 
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro výstavní činnost. 
Příspěvková organizace není povinna při zadávání zakázek pro 
výstavní činnost postupovat v souladu se směrnicí č. 4/2011.   
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Z: Mgr. Libuše Gruntová, ředitelka Kulturních služeb města 
 

1063/R/191211 Poskytnutí výjimky z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice Zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, pro dodávky služeb od mobilního 
operátora T-Mobile Czech Republik, a.s. v roce 2011 pro 
příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Moravská Třebová.   
 
Z: Mgr. Pavel Vaňkát, ředitel Základní umělecké školy 
 

1064/R/191211 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení veřejné zakázky 
„Cesta od renesance k baroku – propagace“ s firmou CHAS – MT 
s.r.o., Svitavská 3/13, 571 01 Moravská Třebová, IČ 27530302.  
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1065/R/191211 Posunutí termínu předložení vyúčtování finančního příspěvku 
poskytnutého Oblastní charitě Moravská Třebová ve výši 5.000 Kč na 
zakoupení ojetého osobního vozidla pro potřeby klientů z 31.12.2011 
na 31.03.2012. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

1066/R/191211 Zapojení města Moravská Třebová do veřejné služby od 01.01.2012. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
 

1067/R/191211 Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu, provozování kanalizace, správě 
tohoto majetku a jeho rozvoji ze dne 25.1.1996, mezi městem 
Moravská Třebová a VHOS, a. s, IČ: 48172901, se sídlem Nádražní 
1430/6, 571 01 Moravská Třebová, dle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1068/R/191211 Smlouvu o úhradě a vyrovnání provozních nákladů předčasného 
užívání a zkušebního provozu modernizované ČOV, mezi městem 
Moravská Třebová a VHOS, a. s, IČ: 48172901, se sídlem Nádražní 
1430/6, 571 01 Moravská Třebová, dle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1069/R/191211 Třístrannou dohodu o zkušebním provozu ČOV, uzavřenou mezi 
městem Moravská Třebová, HOCHTIEF CZ a. s., IČ: 46678468, se 
sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 a VHOS, a. s, IČ: 
48172901, se sídlem Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová, dle 
předloženého návrhu. 
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Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1070/R/191211 Účast města v mezinárodním projektu „Rozvoj čtenářské gramotnosti 
a výměna kulturních specifik“ a podání žádosti do programu Comenius 
Regio. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1071/R/191211 Záměr zřízení sociální služby „Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež“ v Moravské Třebové a doporučuje zařadit do rozpočtu města 
na rok 2012 příslušnou částku spolupodílu města na projektu. 
Podmínkou zřízení služby je přidělení dotace na uvedený projekt. 
 
Z: Karel Bláha, velitel městské policie a koordinátor prevence     
    kriminality 
 

1072/R/191211 Čerpání prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace 
Kulturní služby města Moravská Třebová na tyto akce: 
- rekonstrukce jeviště v kinosále v budově muzea – 25.000 Kč 
- zatemnění a zaizolování oken kinosálu v budově muzea – 78.000 

Kč 
- přepažení výstavního sálu pro stálou expozici Františka 

Strážnického – 47.000 Kč 
- reinstalace stálých expozic muzea – cca 300.000 Kč 
 
Z: Mgr. Libuše Gruntová, ředitelka Kulturních služeb města 

 
 
Rada města neschvaluje:  
 
1073/R/191211 Poskytnutí trvalé výjimky z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice 

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  pro poskytování 
stravování při kulturních akcích. 
 
Z: Mgr. Libuše Gruntová, ředitelka Kulturních služeb města 
 

1074/R/191211 Poskytnutí trvalé výjimky z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice 
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  pro restaurování 
historických předmětů ze sbírek městského muzea.   
 
Z: Mgr. Libuše Gruntová, ředitelka Kulturních služeb města 

 
 
Rada města zamítá:  
 
1075/R/191211 Žádost Jarmily Duskové,  bytem Červená Voda č. p. 333, PSČ 561 61, 
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o udělení výjimky – vydání souhlasu k ubytování na městské ubytovně 
na ul. Josefské č. o. 12 v Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1076/R/191211 Žádost Gabriely Bockové o pronájem nebytových prostor Centra 
volného času na ul. Komenského č. o. 64 v Moravské Třebové dne 
26.12.2011 za účelem setkání s rodinou na vánoční svátky. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města bere na v ědomí:  
 
1077/R/191211 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města. 

 
1078/R/191211 Odstoupení žadatele od své žádosti o pronájem části pozemku parc. 

č. 5/2 o výměře cca 40 m2, kultura zastavěna plocha a nádvoří, na ul. 
Bránské, v obci a k. ú. Moravská Třebová. 
 

1079/R/191211 Předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a 
péče o děti konané dne 28.11.2011. 
 

1080/R/191211 Předložený zápis z jednání komise životního prostředí rady města ze 
dne 15.11.2011. 
 

1081/R/191211 Předložený zápis z jednání komise pro výchovu a vzdělávání rady 
města ze dne  30.11.2011. 
 

1082/R/191211 Předložený zápis z jednání komise památkové péče rady města ze 
dne 22.11.2011. 
 

1083/R/191211 Předloženou zprávu o činnosti komise památkové péče rady města za 
rok 2011. 
 

1084/R/191211 Předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 
12.12.2011. 
 

1085/R/191211 Předloženou „Hodnotící zprávu Projektu Zdravé město a místní 
Agendy 21 za rok 2011“ a  „Plán zlepšování a kvality na rok 2012“. 
 

1086/R/191211 Datum konání Fóra Zdravého města 2012, a to 22.02.2012. 
 

1087/R/191211 Předložené informace o náplni a organizaci veřejné služby od 
01.01.2012. 
 

1088/R/191211 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nemovitosti – nebytového 
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prostoru v domě č.p. 312 na ul. Svitavské č.o. 8 v Moravské Třebové 
mezi Sociálními službami města Moravská Třebová, se sídlem 571 01 
Moravská Třebová - Předměstí, Svitavská 308/8, a Antonínem 
Zezulou, bytem Moravská Třebová, Předměstí, č.p. 600, ul. 
Zahradnická č.o. 2, v souladu s usnesením Rady města Moravská 
Třebová č. 982/R/211111.      

 
 
Rada města doporu čuje zastupitelstvu m ěsta:  
 
1089/R/191211 Schválit výkup ideální ½ pozemku parc. č. 2194 o výměře 364 m2 

v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Jevíčská za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 29.600 Kč.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1090/R/191211 Schválit prodej  podílu id. 2929/10000 na stavebním pozemku parc. č. 
158 o celkové výměře 399 m2, kultura zastavěná plocha v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 31.590 Kč, kterou kupující uhradí takto:  
- 50% před podpisem kupní smlouvy  
- 50% do 30 dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1091/R/191211 Schválit záměr digitalizace kina v Moravské Třebové a doporučuje 
zařadit do rozpočtu města roku 2012 částku ve výši minimálně 50 % 
z předpokládané ceny realizace, která činí 3 miliony 600 tisíc Kč. 
 
Z: Ing. Libuše Gruntová, ředitelka Kulturních služeb města 
 

1092/R/191211 Deklarovat souhlas s (anti)memorandem předloženým Asociací 
českých a moravských nemocnic a s připojením města Moravská 
Třebová  k účasti na společném postupu, tj. kolektivnímu vyjednávání 
za všechny nemocnice za účasti zástupců samosprávných celků, 
nemocnic a asociací nemocnic v Pardubickém kraji. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 

 
 
Rada města pov ěřuje:  
 
1093/R/191211 Technické služby Moravská Třebová s.r.o. organizací veřejné služby 

od 01.01.2012 včetně uzavření Smlouvy o organizaci a výkonu 
veřejné služby s Českou republikou – Úřadem práce České republiky 
dle předloženého návrhu. Vlastní organizace veřejné služby ve vztahu 
k jejím příjemcům bude probíhat v souladu s předloženým návrhem. 
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Z: Bc. Gabriela Horčíková, ředitelka Technických služeb 

 
 
Rada města ukládá:  
 
1094/R/191211 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství 

respektovat při přípravě prodeje části pozemku parc. č. 2611/ a části 
pozemku parc. č. 2.612, ul. Nádražní, stanovisko odboru životního 
prostředí městského úřadu, uvedené v předloženém tisku. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 27.02.2011 
 

1095/R/191211 Vedoucímu odboru rozvoje města doplnit a dopracovat tisk č. 28, 
Roznáška Moravskotřebovského zpravodaje, včetně uvedení jiných 
možností roznášky (např. veřejné služby). 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
T: 16.01.2011 

 
 
Rada města jmenuje:  
 
1096/R/191211 Následující zástupce města Moravská Třebová ve školských radách u 

těchto základních škol: 

1. Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres 
Svitavy 
- JUDr. Miloš Izák 
- Ludmila Koláčková 
- Ing. Miroslav Krejčí 

2. Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 
- JUDr. Miloš Izák 
- PaedDr. Hana Horská 
- Bc. Ivana Kelčová 

 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
Rada města vyhlašuje:  
 
1097/R/191211 V souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

zadávací řízení na veřejnou zakázku „Elektronický systém spisové 
služby pro ORP Moravská Třebová“ a schvaluje: 

1. Komisi pro otevírání obálek 
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- JUDr. Miloš Izák, člen, Ing. Pavel Brettschneider, náhradník 
- Ing. Miloš Mička, člen, Ing. Josef Jílek, náhradník 
- Ing. Andrej Kašický, člen (externí poradce) 
- Ing. Marek Němec, člen, Bc. Radim Šmehlík, náhradník 
- Ing. Pavel Šafařík, člen, Ing. Stanislav Zemánek, náhradník 

2. Komisi pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnotící komisi pro 
zadávací řízení: 
- JUDr. Miloš Izák, člen, Ing. Pavel Brettschneider, náhradník 
- Ing. Miloš Mička, člen, Ing. Josef Jílek, náhradník 
- Ing. Andrej Kašický, člen (externí poradce) 
- Ing. Dana Buriánková, člen, Ing. Miroslav Netolický, náhradník 
- Ing. Marek Němec, člen, Bc. Radim Šmehlík, náhradník 
- Ing. Pavel Šafařík, člen, Ing. Stanislav Zemánek, náhradník 

3. Zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Elektronický systém 
spisové služby pro ORP Moravská Třebová“. 

4. Vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Elektronický 
systém spisové služby pro ORP Moravská Třebová“, které bude 
provedeno dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách jako 
otevřené řízení. 

 
Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 

 
 
Rada města odkládá:  
 
1098/R/191211 Projednání tisků č.: 

- č. 24,  Příspěvek na zpracování předprojektové dokumentace 
cyklokoridoru Svitava 

- č. 28, Roznáška Moravskotřebovského zpravodaje. 
 
 
V Moravské Třebové 19.12.2011 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Ing. Pavel Brettschneider                                                  Ing. Václav Mačát 

      místostarosta města                                                      místostarosta města 
 
 


