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Usnesení rady města ze dne 17.02.2014

Usnesení

ze 101. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 
17.02.2014 od 17:15 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké 
za účasti 7 členů rady města.

Rada města schvaluje:

3867/R/170214 Předložený program schůze rady města.

3868/R/170214 Uzavření předložené příkazní smlouvy o obstarání správy komunitní 
kompostárny Moravská Třebová č. OMM 3/14 mezi městem Moravská 
Třebová (jako příkazcem) a Technickými službami Moravská Třebová 
s.r.o. (jako příkazníkem) s platnosti ode dne podepsání smlouvy a 
s účinností od 1.února 2014.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3869/R/170214 Uzavření dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 565-02353-28 o pojištění 
majetku a podnikatelů (pojištění živelní, pojištění odcizení věci 
krádeží, vloupáním nebo loupeží, pojištění elektroniky a pojištění 
odpovědnosti za škodu) s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem 
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956 v souladu 
s předloženým návrhem.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

3870/R/170214 Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytování přístupu k ČSN ve 
formátu PDF prostřednictvím služby ČSN online pro více uživatelů 
s poskytovatelem ČR – Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví, organizační složkou státu, podle předloženého 
návrhu.

Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST

3871/R/170214 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a 
provozování plynárenského zařízení „Nová NTL přípojka PE d 40 pro 
RD parc. č. 628/15“ v obci a katastrálním území Moravská na 
pozemku p. č. 1238/2 s RWE GasNet, s. r. o. Rozsah věcného 
břemene je vyznačen v geometrickém plánu č.  2439-278/2012, ze 
dne  21.08.2012, vyhotoveném  GMD spol. s r.o. Tvardkova 1191, 
Ústí nad Orlicí. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou 
jednorázové odměny stanovené dohodou ve výši 1000 Kč plus DPH 
v zákonné výši, na dobu neurčitou. Náklady spojené s uzavřením 
smlouvy uhradí investor akce Věra Dvořáková, bytem ul. J. K. Tyla č.
p. 1638, č. o. 18, 571 01 Moravská Třebová.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH



Město Moravská Třebová 2

Usnesení rady města ze dne 17.02.2014

3872/R/170214 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 3387/1 o celkové výměře 6573 m2, 
druh pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová za účelem provozování překladiště odpadů.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3873/R/170214 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 4 o velikosti 
3 + 1 na ul. Nádražní č. o. 17 v Moravské Třebové výhradně z důvodu 
odstěhování bývalého manžela ze společné domácnosti. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3874/R/170214 Uzavření Plánovací smlouvy dle předloženého návrhu. 

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

3875/R/170214 Konání trhů farmářských výrobků na nám. T. G. Masaryka v Moravské 
Třebové každý pátek v termínu od 1. března do 31. prosince 2014 
v době od 7:00 do 17:00 hod. Trhy se budou řídit nařízením rady 
města č. 1/2011, Tržní řád a podmínkami účasti na trzích farmářských 
výrobků dle předloženého návrhu.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3876/R/170214 Termín blešího trhu v Moravské Třebové dne 5. července 2014 v době 
od 8:00 do 12:00 hod. Bleší trh se bude konat dle počasí ve dvorním 
traktu mezi ul. Cihlářovou a Hvězdní v Moravské Třebové nebo 
v případě nepříznivého počasí v budově č. p. 189 na ul. Komenského, 
v Moravské Třebové - bývalá hala tržnice. Poplatek za prodejní místo 
nebude vybírán.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3877/R/170214 Termín adventního trhu s doprovodním programem na nám. 
T. G. Masaryka v Moravské Třebové dne 30. listopadu 2014 v době od 
09:00 do 18:00 hod. Trh se bude řídit nařízením rady města č. 1/2011, 
Tržní řád,  poplatek za prodejní místo nebude vybírán a poplatek za 
odběr elektrické energie bude paušálně činit  50 Kč/den. Program trhu 
bude zajištěn ve spolupráci s Kulturními službami města Moravská 
Třebová, Technickými službami Moravská Třebová s.r.o. a Základní 
uměleckou školou Moravská Třebová.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3878/R/170214 Předložený návrh Rozhodnutí zadavatele o přezkoumání námitky dle 
§ 111 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vztahující se 
k námitce uchazeče Direct Filmexport, s.r.o., se sídlem Za Humny 
239, 664 34 Rozdrojovice, IČ 26239850 podané v rámci zadávacího 
řízení „Cesta od renesance k baroku – film a animované spoty III.“,
kterým zadavatel námitce stěžovatele nevyhovuje.
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Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

Rada města pověřuje:

3879/R/170214 Starostu města k podpisu a odeslání Rozhodnutí zadavatele o 
přezkoumání námitky dle § 111 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách vztahující se k námitce uchazeče Direct Filmexport, s.r.o., 
se sídlem Za Humny 239, 664 34 Rozdrojovice, IČ 26239850 podané 
v rámci zadávacího řízení „Cesta od renesance k baroku – film a 
animované spoty III.“, kterým zadavatel námitce stěžovatele 
nevyhovuje.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

Rada města bere na vědomí:

3880/R/170214 Námitku uchazeče Direct Filmexport, s.r.o., se sídlem Za Humny 239, 
664 34 Rozdrojovice, IČ 26239850 podanou v rámci zadávacího 
řízení „Cesta od renesance k baroku – film a animované spoty III.“

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

Rada města vyhlašuje:

3881/R/170214 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek 
malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku „Oprava 
povrchů po výměně sítí ulice Garážní Moravská Třebová“ a schvaluje:

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:

- STRABAG a.s., Zábřežská 74, 787 24 Šumperk, IČ: 60838744
- SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby 

VÝCHOD, 393 01 Pelhřimov, K Silu 1143, IČ: 48035599
- M-Silnice a.s., Za Pivovarem 611, 537 40 Chrudim, IČ: 

42196868   
- MATOUŠEK CZ a.s., Olomoucká 226, 569 43 Jevíčko, IČ: 

27736962
- S a M silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 

Litomyšl, IČ: 25274104

2. Hodnotící komisi ve složení:

- JUDr. Miloš Izák - člen, Ing. Pavel Brettschneider -náhradník, 
- Karel Musil - člen, Eva Štěpařová - náhradník 
- Ing. Josef Jílek - člen, RNDr. Josef Ošťádal – náhradník

3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky:

- celková nabídková cena bez DPH - 100%
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Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

Rada města odkládá:

3882/R/170214 Projednání tisku č. 10 (Dodatek č. 5 mandátní smlouvy na správce 
stavby projektu Město Moravská Třebová – odkanalizování Udánek, 
Sušic, Boršova a modernizace ČOV).

Rada města ruší:

3883/R/170214 Své usnesení č. 3808/R130114 v bodě 2, záměr pronájmu pozemku
parc. č. 3387/1 o celkové výměře 1006 m2, kultura ostatní plocha 
(oddělen GP z pozemku 3387), v obci a katastrálním území Linhartice.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3884/R/170214 Své usnesení č. 3489/R/190813 ze dne 19.08.2013 o vyhlášení 
výběrového řízení na realizaci stavby „Oprava povrchů po výměně sítí 
ulice Garážní Moravská Třebová“.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

V Moravské Třebové 17.02.2014
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

JUDr. Miloš Izák
starosta města

Ing. Pavel Brettschneider                                                  Ing. Václav Mačát
      místostarosta města                                                      místostarosta města




