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Usnesení rady města ze dne 15.10.2012

Usnesení

z 60. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 15.10.2012 od 
16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6
členů rady města.

Rada města schvaluje:

2618/R/151012 Předložený program schůze rady města.

2619/R/151012 Odebrání vozidla VW Transporter 2,4 D vedeného pod i.č. 60013 
z hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby města 
Moravská Třebová. Tento majetek již dále není majetkem svěřeným 
příspěvkové organizaci k hospodaření a zabezpečení její činnosti.  

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

2620/R/151012 Rozpočtové opatření č. 12/2012 rozpočtu města - poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 15.000 Kč JUMP ATLETIC CLUBU 
BRNO, se sídlem Kovalovice 206, 664 06 Brno, IČ: 44995199 na 
kondiční přípravu atletky Nikoly Pařilové.
Příspěvek bude uhrazen z vyčleněné rozpočtové rezervy.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

2621/R/151012 Navýšení mzdového limitu pro rok 2012 příspěvkové organizace 
Kulturní služby města Moravská Třebová na částku 3.000.000 Kč (vč. 
náhrad, bez zákonných odvodů, vč. OON).

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

2622/R/151012 Navýšení mzdového limitu pro rok 2012 příspěvkové organizace Dům 
dětí a mládeže Moravská Třebová na částku 135.000 Kč (bez
zákonných odvodů, vč. OON).

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

2623/R/151012 Čerpání částky 5.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace 
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy a 
její využití k rozvoji činnosti organizace. 

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

2624/R/151012 Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822 o poskytnutí neinvestiční 
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dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na posílení 
příspěvku na provoz příspěvkové organizace Sociální služby města 
Moravská Třebová ve výši 350.000 Kč.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

2625/R/151012 Uzavření smlouvy o dílo SOD/CW/Třebová (modul Vymáhání) a 
související smlouvy o poskytování služeb technické podpory Cityware 
STP/CW/Třebová s firmou Geovap, spol. s r. o., se sídlem Čechovo 
nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČ: 15049248, podle předložených 
návrhů.

Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

2626/R/151012 Uzavření doplňku 4letého servisního zabezpečení na multifunkční 
stroj Xerox WC7132, výrobní číslo 3311087192 s firmou XEROX 
Czech Republic s.r.o., se sídlem Vinohradská 2828/151, Praha 3, IČ: 
48109193 a uzavření doplňku 4-letého servisního zabezpečení na 
multifunkční stroje Xerox WC 123, výrobní čísla 3552304488 a 
3313649554 s firmou TARAN s.r.o., se sídlem třída 17. listopadu, 772 
00 Olomouc, IČ: 25836692, podle předložených návrhů.

Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

2627/R/151012 Použití znaku města Moravská Třebová na připravované vydání 
„kvartet Pardubického kraje“ tiskárny Jiří Směšný – SPRINT made in 
publicity, SPRINT, se sídlem U Panelárny 6B, 772 00 Olomouc, IČ:
15398935, DIČ: CZ 5410290413

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

2628/R/151012 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 8 o 
velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové se zájemci.

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2629/R/151012 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 5 o velikosti 
3 + 0 na Zámeckém náměstí č. o. 1 v Moravské.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2630/R/151012 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na
1. Byt č. 6 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 

v Moravské Třebové s  Dětským domovem Moravská Třebová, se 
sídlem ul. J. K. Tyla 570/65, Moravská Třebová, IČ: 63609177, 
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s platností od 1. 11. 2012.
2. Byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 

v Moravské Třebové s platností od 1. 11. 2012.
3. Byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové 

s platností od 1. 11. 2012.
4. Byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 

Třebové s platností od 1. 11. 2012.
5. Byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 37 

v Moravské Třebové s platností od 1. 11. 2012 s podmínkou 
úhrady závazků vůči městu po splatnosti.  

6. Byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na ul. Jiráskově č. o. 128 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 11. 2012.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2631/R/151012 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 7 o 
velikosti 1 + 1 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 11. 2012 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po 
splatnosti v pravidelných měsíčních splátkách. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2632/R/151012 Záměr pronájmu nebytového prostoru v přízemí domu č. p. 27, část 
obce Město, na nám. T. G. Masaryka  č. o. 39 v Moravské Třebové o 
celkové výměře 112,5 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

2633/R/151012 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1238/2 o celkové výměře 
10.918 m2 (jedná se o 13 m2), kultura ostatní plocha v obci a kat. 
území Moravská Třebová, ul. J. K. Tyla.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
2634/R/151012 Záměr prodeje pozemku parc. č. 220/4 o výměře 40 m2, kultura 

zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc. č. 220/2 o výměře 
942 m2, (jedná se cca o 91 m2) kultura zastavěná ploch a nádvoří v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Město, ul. 
Zámecká.
  
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2635/R/151012 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2193 o celkové výměře 491 m2, 
(jedná se o 153 m2),  kultura zahrada a části pozemku parc. č. 2194 o 
celkové výměře 364 m2, (jedná se o 7 m2), kultura  ostatní plocha 
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v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. Vodní.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2636/R/151012 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1901/1 o celkové výměře 605 
m2, (jedná se o 19 m2),  kultura ostatní plocha v obci a kat. území 
Moravská Třebová, ul. Panenská.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2637/R/151012 Záměr prodeje podílu ideálních 640/10000 stavební parcely č. 2773 
o výměře 416 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, část Předměstí 
na ul. Dr. Janského v obci a katastrálním území Moravská Třebová. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2638/R/151012 Záměr prodeje podílu ideálních 623/10000 stavební parcely č. 2774
o výměře 405 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, část Předměstí 
na ul. Dr. Janského v obci a katastrálním území Moravská Třebová. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2639/R/151012 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2793/3 o celkové výměře 9.042
m2, (cca  350 m2) kultura ostatní plocha  v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Dr. Janského. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2640/R/151012 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a po 
ukončení stavby uzavření vlastní smlouvy pro zařízení distribuční 
soustavy kabelové vedení nn pozemku parc. č. 1238/2 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, s ČEZ Distribuce, a.s. Rozsah 
věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který bude 
nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, 
formou jednorázové odměny stanovené dohodou ve výši 1000 Kč bez 
DPH. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný 
z věcného břemene.
Rada města vydává souhlas s provedením stavby v souladu s ust. § 
110 odst. 2 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2641/R/151012 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen a po 
ukončení stavby uzavření vlastní smlouvy pro zařízení - podzemní 
komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 
3812/1, parc. č. 612/1, parc. č. 3809/1 v obci Moravská Třebová a 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, s Telefónica Czech 
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Republic, a.s. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v 
geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy. Věcné 
břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny 
stanovené dohodou ve výši 100 Kč/bm bez DPH. Náklady spojené 
s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene.
Rada města vydává souhlas s provedením stavby v souladu s ust. § 
110 odst. 2 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2642/R/151012 Předložený vzor Dohody s vlastníkem nemovitosti o podmínkách 
zřízení stavby a jejího provozu mezi městem Moravská Třebová a 
vlastníkem nemovitosti dle předloženého návrhu v rámci projektu 
Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV a 
zmocňuje starostu města k uzavírání těchto dohod.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

2643/R/151012 Dohodu s vlastníkem nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího 
provozu mezi městem Moravská Třebová a vlastníkem nemovitosti 
panem Ing. arch. Milošem Zimulou, trvalý pobyt Zachova 638/10, 
Brno, Stránice, 602 00, v rámci projektu Odkanalizování Udánek, 
Sušic, Boršova a modernizace ČOV (OUSB) dle předloženého 
návrhu.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

2644/R/151012 Povolení trvalé výjimky z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice 
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, pro příspěvkovou 
organizaci Sociální služby města Moravská Třebová v oblasti zakázek 
na servisní a opravárenské práce týkající se elektromotorického 
pohonu dveří, které organizace využívá při své činnosti.

Z: Ing. Emil Maléř, ředitel Sociálních služeb města

2645/R/151012 Výjimku z vnitřního předpisu č. 4/2011, Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, na akci Provedení oprav komunikací v místní části 
Boršov s tím, že akci bude realizovat f. HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 
16/3217, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 46678468 v termínu do 
15.11.2012.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

2646/R/151012 Výjimku z vnitřního předpisu č. 4/2011, Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, na akci Provedení oprav komunikací v místní části 
Sušice s tím, že akci bude realizovat f. HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 
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16/3217, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 46678468 v termínu do 
15.11.2012.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

2647/R/151012 Uzavření Smlouvy o zajištění nepřetržité pohotovosti, uzavírané mezi 
VHOS, a.s. a městem Moravská Třebová, za účelem zajištění 
jednotného kontaktního místa pro potřeby funkce nepřetržité havarijní 
pohotovosti v souladu s předloženým návrhem.

Z: Karel Bláha, velitel městské policie

2648/R/151012 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení, firmou MATI 
Moravia s.r.o., Koclířov 204, 569 11, IČ: 25969161, na veřejnou 
zakázku Oprava střechy a komínů bytového domu ul. Bránská č.p. 41, 
č o. 8, 571 01 Moravská Třebová.

Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb

2649/R/151012 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení, firmou JS 
Moravská Třebová, Sušice 105, 571 01 Moravská Třebová, IČ 
28811852, na veřejnou zakázku Oprava střechy a komínů bytového 
domu (zadní trakt), nám. TGM č.p. 34, č.o. 25, Moravská Třebová.

Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb

2650/R/151012 Uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení, 
firmou Miroslav Horáček - P&H servis, Komenského 62, 571 01 
Moravská Třebová, IČ 16753321, na veřejnou zakázku Plynofikace 
ústředního vytápění nemovitosti na ulici Svitavská  č.o. 44, Moravská 
Třebová v souladu s předloženým návrhem.

Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb

2651/R/151012 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení, firmou JS 
Moravská Třebová, Sušice 105, 571 01 Moravská Třebová IČ 
28811852 na veřejnou zakázku Oprava střechy a komínů nemovitosti 
ul. Cihlářova č.p.6/č.o.13, 571 01 Moravská Třebová.

Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb

2652/R/151012 Operační plán zimní údržby města pro sezónu 2012 -2013 v souladu 
s předloženým návrhem.

Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb

2653/R/151012 Uzavření smlouvy o náhradě za omezení užívání nemovitosti,
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s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 
05 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390 v souladu s předloženým návrhem.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

2654/R/151012 Uzavření smlouvy mezi VHOS a.s. a P-D Refractories CZ a.s. o příjmu 
a čištění předčištěných odpadních vod z čistírny výluhových vod 
skládky Březinka na ČOV Moravská Třebová v souladu s předloženým 
návrhem.

Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta

Rada města neschvaluje:

2655/R/151012 Záměr prodeje nemovitosti - rodinného domu na ul. Brněnské č. p. 26, 
č. o. 34 na stavebním pozemku  parc. č. 404, včetně stavebního 
pozemku parc. č. 404 a pozemku parc. č. 405 o výměře 239 m2, 
kultura zahrada vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
ul. Brněnská.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města uděluje souhlas:

2656/R/151012 K ubytování na městské ubytovně na ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské 
Třebové na dobu určitou 1 měsíc s automatickou obnovou vždy na 1 
měsíc. Automatická obnova je podmíněna řádným placením 
nájemného a dodržováním ubytovacího řádu.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města doporučuje:

2657/R/151012 Prověřit možnosti přeložení vedení VN před realizací záměru 
bezúplatného převodu pozemku parc. č. 2049/3 o výměře 2.438 m2 a 
části pozemku parc. č. 2055/4 o celkové výměře 23.093 m2 (jedná se 
o část pozemku o výměře 11.244 m2), vše v obci a k. ú. Moravská 
Třebová na ul. Strážnického, do vlastnictví města s omezujícími 
podmínkami.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
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Rada města potvrzuje:

2658/R/151012 Své usnesení č. 2493/R/200812, kterým doporučila zastupitelstvu 
města schválit záměr bezúplatného převodu pozemku parc. č. 2049/3 
o výměře 2.438 m2 a části pozemku parc. č. 2055/4 o celkové výměře 
23.093 m2 (jedná se o část pozemku o výměře 11.244 m2), vše v obci 
a k. ú. Moravská Třebová na ul. Strážnického, do vlastnictví města 
s omezujícími podmínkami, a to dle předloženého návrhu.

Z: Ing. Václav Mačát, místostarosta

2659/R/151012 Své usnesení č. 2391/R/250612, kterým uložila odboru majetku města 
a komunálního hospodářství zařadit prodej bytové jednotky č. 51/4 
v domě č. p. 51, č. o. 45a na ul. Brněnské v obci a katastrálním území 
Moravské Třebové do následující dražby. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města bere na vědomí:

2660/R/151012 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.

2661/R/151012 Stav projednání se starosty dotčených obcí o zvýšení úhrady 
neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky na rok 2012 ve výši 5.000 Kč 
na jednoho žáka. 

2662/R/151012 Předloženou zprávu o vybraných pohledávkách po splatnosti 
plynoucích z hospodaření města (hlavní a vedlejší hospodářská 
činnost) a stavu jejich vymáhání.

2663/R/151012 Předložené zápisy – stanoviska finančního výboru a výboru pro 
strategický rozvoj k bezúplatnému převodu pozemku parc. č. 2049/3 o 
výměře 2.438 m2 a části pozemku parc. č. 2055/4 o celkové výměře 
23.093 m2 (jedná se o část pozemku o výměře 11.244 m2), vše v obci 
a k. ú. Moravská Třebová na ul. Strážnického, do vlastnictví města 
s omezujícími podmínkami.

2664/R/151012 Předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a 
péče o děti, konané dne 26.09.2012.

2665/R/151012 Předložený zápis z jednání komise rady města pro výchovu 
a vzdělávání ze dne  03.10.2012.

2666/R/151012 Předložený rozbor hospodaření města k 30. 9. 2012.
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2667/R/151012 Cenu vodného na rok 2013 ve výši 32,87 Kč/m3  bez DPH.

2668/R/151012 Vyrovnání hospodaření provozu kanalizace a ČOV  za rok 2012 s tím, 
že:

- částka se bude hradit v roce 2013  a bude upřesněna firmou 
VHOS a.s. na zasedání zastupitelstva města 05.02.2013

- konečná částka bude zahrnuta do návrhu rozpočtu města na rok 
2013. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:

2669/R/151012 Schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 13/2012 rozpočtu města, 
kterou budou změněny závazné ukazatele na rok 2012 takto (v tis. 
Kč):

a) závazné ukazatele stanovené radě města

úprava 

rozpočtu

rozpočet 2012

po úpravě

Rozpočtové zdroje:

Rozpočtové příjmy CELKEM -2 550,00 387 060,00

Financování:

Zapojení zůstatků finančních prostředků                                                

na ZBÚ a účelových fondech k 31.12.2011 -4 250,00 10 670,00

Investiční úvěr na realizaci projektu OÚSB 0,00 40 000,00

Půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OÚSB 8 500,00 200,00 8 700,00

Celkové rozpočtové zdroje -6 600,00 446 430,00

Rozpočtové potřeby:

Rozpočtové výdaje CELKEM -6 600,00 439 210,00

Financování:

Splátky jistiny přijatých úvěrů 0,00 7 220,00

Operace z peněžních účtů nemající charakter 

příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00

Celkové rozpočtové potřeby -6 600,00 446 430,00453 030,00

rozpočet 2012
před úpravou

389 610,00

14 920,00

40 000,00

445 810,00

453 030,00

7 220,00

b) závazné ukazatele stanovené příspěvkovým organizacím města

úprava 

příspěvku

příspěvek 2012      

po úpravě

Základní škola Mor.Třebová, Palackého 1351 4 732,00 20,00 4 752,00

Kulturní služby města Moravská Třebová 8 185,00 25,00 8 210,00

 příspěvek 2012 před 

úpravou

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

2670/R/151012 Schválit prodej pozemku parc. č. 1946/9 o výměře 195 m2, kultura 
zahrada v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. U Písku, který 
bude zatížen věcným břemenem vedení inženýrských sítí, za 
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vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 11.700 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2671/R/151012 Schválit prodej podílu ideálních 554/10000 stavební parcely č. 2776 
o výměře 396 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, část Předměstí 
na ul. Dr. Janského v obci a katastrálním území Moravská Třebová za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 5.920 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2672/R/151012 Schválit prodej pozemku parc. č. 2088/1 o výměře 30 m2, kultura 
zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce 
Předměstí, ul. Nerudova za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
3.600 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2673/R/151012 Schválit prodej: 
1. Bytové jednotky č. 807/2 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 

podílu id. 684/10000 na pozemku parc. č. 1374, část obce 
Předměstí v obci a k.ú. Moravská Třebová, na společných částech 
domu na výše uvedeném pozemku a podílu na venkovních 
úpravách a vedlejších stavbách za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 178.304 Kč, platnou pouze v případě, že ji kupující 
uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Pokud nebude 
tato podmínka splněna, nebude kupujícím poskytnuta 5 % sleva 
dle směrnice č. 7/2007, kterou se stanoví pravidla pro prodej 
bytových domů a jednotek. 

2. Bytové jednotky č. 807/3 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 
podílu id. 684/10000 na pozemku parc. č. 1374, část obce 
Předměstí v obci a k.ú. Moravská Třebová, na společných částech 
domu na výše uvedeném pozemku a podílu na venkovních 
úpravách a vedlejších stavbách za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 178.304 Kč, platnou pouze v případě, že ji kupující 
uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Pokud nebude 
tato podmínka splněna, nebude kupujícím poskytnuta 5 % sleva 
dle směrnice č. 7/2007, kterou se stanoví pravidla pro prodej 
bytových domů a jednotek.

3. Bytové jednotky č. 807/4 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 
podílu id. 592/10000 na pozemku parc. č. 1374, část obce 
Předměstí v obci a k.ú. Moravská Třebová, na společných částech 
domu na výše uvedeném pozemku a podílu na venkovních
úpravách a vedlejších stavbách za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 154.311 Kč, platnou pouze v případě, že ji kupující 
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uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Pokud nebude 
tato podmínka splněna, nebude kupujícím poskytnuta 5 % sleva 
dle směrnice č. 7/2007, kterou se stanoví pravidla pro prodej 
bytových domů a jednotek.   

4. Bytové jednotky č. 807/6 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 
podílu id. 709/10000 na pozemku parc. č. 1374, část obce 
Předměstí v obci a k.ú. Moravská Třebová, na společných částech 
domu na výše uvedeném pozemku a podílu na venkovních 
úpravách a vedlejších stavbách za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 184. 802 Kč, platnou pouze v případě, že ji kupující 
uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Pokud nebude 
tato podmínka splněna, nebude kupujícím poskytnuta 5 % sleva 
dle směrnice č. 7/2007, kterou se stanoví pravidla pro prodej 
bytových domů a jednotek.  

5. Bytové jednotky č. 807/7 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 
podílu id. 709/10000 na pozemku parc. č. 1374, část obce 
Předměstí v obci a k.ú. Moravská Třebová, na společných částech 
domu na výše uvedeném pozemku a podílu na venkovních 
úpravách a vedlejších stavbách za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 184.802 Kč, platnou pouze v případě, že ji kupující 
uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Pokud nebude 
tato podmínka splněna, nebude kupujícím poskytnuta 5 % sleva 
dle směrnice č. 7/2007, kterou se stanoví pravidla pro prodej 
bytových domů a jednotek. 

6. Bytové jednotky č. 807/8 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 
podílu id. 619/10000 na pozemku parc. č. 1374, část obce 
Předměstí v obci a k.ú. Moravská Třebová, na společných částech 
domu na výše uvedeném pozemku a podílu na venkovních 
úpravách a vedlejších stavbách za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 161.532 Kč, platnou pouze v případě, že ji kupující 
uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Pokud nebude 
tato podmínka splněna, nebude kupujícím poskytnuta 5 % sleva 
dle směrnice č. 7/2007, kterou se stanoví pravidla pro prodej 
bytových domů a jednotek.  

7. Bytové jednotky č. 807/9 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 
podílu id. 619/10000 na pozemku parc. č. 1374, část obce 
Předměstí v obci a k.ú. Moravská Třebová, na společných částech 
domu na výše uvedeném pozemku a podílu na venkovních 
úpravách a vedlejších stavbách za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 161.532 Kč, platnou pouze v případě, že ji kupující 
uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Pokud nebude 
tato podmínka splněna, nebude kupujícím poskytnuta 5 % sleva 
dle směrnice č. 7/2007, kterou se stanoví pravidla pro prodej 
bytových domů a jednotek.

8. Bytové jednotky č. 807/10 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 
podílu id. 709/10000 na pozemku parc. č. 1374, část obce 
Předměstí v obci a k.ú. Moravská Třebová, na společných částech 
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domu na výše uvedeném pozemku a podílu na venkovních 
úpravách a vedlejších stavbách za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 184.802 Kč, platnou pouze v případě, že ji kupující 
uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Pokud nebude 
tato podmínka splněna, nebude kupujícím poskytnuta 5 % sleva 
dle směrnice č. 7/2007, kterou se stanoví pravidla pro prodej 
bytových domů a jednotek.

9. Bytové jednotky č. 807/11 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 
podílu id. 709/10000 na pozemku parc. č. 1374, část obce 
Předměstí v obci a k.ú. Moravská Třebová, na společných částech 
domu na výše uvedeném pozemku a podílu na venkovních 
úpravách a vedlejších stavbách za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 184.802 Kč, platnou pouze v případě, že ji  kupující 
uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Pokud nebude 
tato podmínka splněna, nebude kupujícím poskytnuta 5 % sleva 
dle směrnice č. 7/2007, kterou se stanoví pravidla pro prodej 
bytových domů a jednotek.

10.Bytové jednotky č. 807/12 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 
podílu id. 619/10000 na pozemku parc. č. 1374, část obce 
Předměstí v obci a k.ú. Moravská Třebová, na společných částech 
domu na výše uvedeném pozemku a podílu na venkovních 
úpravách a vedlejších stavbách za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 161.532 Kč, platnou pouze v případě, že ji kupující 
uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Pokud nebude 
tato podmínka splněna, nebude kupujícím poskytnuta 5 % sleva 
dle směrnice č. 7/2007, kterou se stanoví pravidla pro prodej 
bytových domů a jednotek.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2674/R/151012 Schválit prodej: 
1. Bytové jednotky č. 104/1 na ul. Ztracené č. o. 8, č. p. 104, včetně 

podílu id. 2368/10000 na pozemku parc. č. 158, část obce Město 
v obci a k.ú. Moravská Třebová, na společných částech domu na 
výše uvedeném pozemku a podílu na venkovních úpravách a 
vedlejších stavbách stávajícím nájemníkům za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 344.742 Kč, platnou pouze 
v případě, že ji  kupující uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy. Pokud nebude tato podmínka splněna, nebude kupujícím 
poskytnuta  5 % sleva  dle směrnice č. 7/2007, kterou se stanoví 
pravidla pro prodej bytových domů a jednotek     

2. Bytové jednotky č. 104/3 na ul. Ztracené č. o. 8, č. p. 104, včetně 
podílu id. 1534/10000 na pozemku parc. č. 158, část obce Město 
v obci a k.ú. Moravská Třebová, na společných částech domu na 
výše uvedeném pozemku a podílu na venkovních úpravách a 
vedlejších stavbách +za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
223.377 Kč, platnou pouze v případě, že ji kupující uhradí do 60 
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dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Pokud nebude tato podmínka 
splněna, nebude kupujícím poskytnuta  5 % sleva  dle směrnice č. 
7/2007, kterou se stanoví pravidla pro prodej bytových domů a 
jednotek.     

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2675/R/151012 Schválit cenu stočného  na rok 2013 ve výši 40,35 Kč/m3  bez DPH.

Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta

2676/R/151012 Schválit v rámci rozpočtu města na rok 2013 poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 300.000 Kč na spolufinancování sociálních služeb 
poskytovaných Oblastní charitou Moravská Třebová.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Rada města vyhlašuje:

2677/R/151012 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek 
malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Pořízení VoIP 
ústředny a telefonních přístrojů a schvaluje:

1. výběrové řízení v elektronické podobě formou elektronického 
výběrového řízení 

2. otevřené výběrové řízení, tj. oslovení všech dodavatelů, 
zaregistrovaných v příslušném elektronickém systému

3. Hodnotící komisi ve složení:
- Ing. Pavel Brettschneider, člen, (JUDr. Miloš Izák, náhradník)
- Ing. Stanislav Zemánek, člen, (JUDr. Jana Blahová, náhradník)
- Ing. Marek Němec, (Bc. Radim Šmehlík, náhradník)
- Ing. Pavel Šafařík, člen (Ing. Dana Buriánková, náhradník)
- Ing. Miloš Mička, člen (Ing. Pavel Charvát, náhradník)

4. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky:
- celková nabídková cena včetně DPH - 100%

Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV

2678/R/151012 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek 
malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Nákup nového 
a prodej ojetého služebního vozidla a schvaluje:

1. výběrové řízení formou elektronického výběrového řízení
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2. otevřené výběrové řízení, tj. oslovení všech dodavatelů, 
zaregistrovaných v příslušném elektronickém systému

3. Hodnotící komisi ve složení:
- JUDr. Miloš Izák, člen, (Ing. Pavel Brettschneider, náhradník)
- Ing. Stanislav Zemánek, člen, (JUDr. Jana Blahová, náhradník)
- Ing. Pavel Šafařík, člen (Ing. Dana Buriánková, náhradník)
- Ing. Miloš Mička, člen (Ing. Pavel Charvát, náhradník)

4. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky:
- celková nabídková cena včetně úroků z leasingu a DPH, po 

odpočtu hodnoty ojetého vozu - 100%

Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV

2679/R/151012 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek 
malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Výstavba 
fotovoltaické elektrárny na objektu MŠ Piaristická, Moravská Třebová 
a schvaluje:

1.  Seznam firem, které budou obeslány nabídkou jako dodavatelé:
- Sunny Power s.r.o., Svatoborská 364/13, 697 01 Kyjov, IČ: 

29194687
- FVK Global a.s., Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 28342534
- SEPARA – EKO, spol. s r.o., Pražská 674/156, 642 00 Brno, IČ 

48528048
- SUNFIN Praha s.r.o., Sluneční náměstí 2588/14, ateliér č. 306, 

158 00 Praha 5 – Stodůlky, IČ 28953096
- REGAM s.r.o., Brněnská 775, 569 43 Jevíčko, IČ 25994361 
- Solar Time, s.r.o., sídlo:  Mlynské Nivy 4963/56, 821 05 

Bratislava, office: Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČ 
45272166

2. Komisi pro otevírání obálek
- JUDr. Miloš Izák - člen, Ing. Pavel Brettschneider - náhradník, 
- Ing.  Václav Mačát – člen, Ing. Dušan Sejbal - náhradník
- Ing. Miroslav Netolický – člen, Eva Štěpařová - náhradník, 
- RNDr. Josef Ošťádal  - člen, Václav Žáček - náhradník
- Ludmila Lišková – člen, Karel Musil – náhradník

3. Komisi pro hodnocení nabídek
- JUDr. Miloš Izák - člen, Ing. Pavel Brettschneider - náhradník, 
- Ing.  Václav Mačát – člen, Ing. Dušan Sejbal - náhradník
- Ing. Miroslav Netolický – člen, Eva Štěpařová - náhradník, 
- RNDr. Josef Ošťádal  - člen, Václav Žáček - náhradník
- Ludmila Lišková – člen, Karel Musil – náhradník

4. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je 
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ekonomická výhodnost nabídky, dílčími hodnotícími kritérii jsou: 
- nabídková cena s váhou 80% 
- kvalita dodávaného materiálu s váhou 20%. 

Nabídky budou vyhodnoceny podle součtu bodů, hodnocení od 
nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejvyšším počtem 
bodů. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně 
z přidané hodnoty.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

2680/R/151012 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek 
malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Výstavba 
fotovoltaické elektrárny na objektu MŠ Tyršova, Moravská Třebová a 
schvaluje:

1.  Seznam firem, které budou obeslány nabídkou jako dodavatelé:
- Sunny Power s.r.o., Svatoborská 364/13, 697 01 Kyjov, IČ: 

29194687
- FVK Global a.s., Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 28342534
- SEPARA – EKO, spol. s r.o., Pražská 674/156, 642 00 Brno, IČ 

48528048
- SUNFIN Praha s.r.o., Sluneční náměstí 2588/14, ateliér č. 306, 

158 00 Praha 5 – Stodůlky, IČ 28953096
- REGAM s.r.o., Brněnská 775, 569 43 Jevíčko, IČ 25994361 
- Solar Time, s.r.o., sídlo:  Mlynské Nivy 4963/56, 821 05 

Bratislava, office: Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČ 
45272166

2. Komisi pro otevírání obálek
- JUDr. Miloš Izák - člen, Ing. Pavel Brettschneider - náhradník, 
- Ing.  Václav Mačát – člen, Ing. Dušan Sejbal - náhradník
- Ing. Miroslav Netolický – člen, Eva Štěpařová - náhradník, 
- RNDr. Josef Ošťádal  - člen, Václav Žáček - náhradník
- Ludmila Lišková – člen, Karel Musil – náhradník

3. Komisi pro hodnocení nabídek
- JUDr. Miloš Izák - člen, Ing. Pavel Brettschneider - náhradník, 
- Ing.  Václav Mačát – člen, Ing. Dušan Sejbal - náhradník
- Ing. Miroslav Netolický – člen, Eva Štěpařová - náhradník, 
- RNDr. Josef Ošťádal  - člen, Václav Žáček - náhradník
- Ludmila Lišková – člen, Karel Musil – náhradník

4. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je 
ekonomická výhodnost nabídky, dílčími hodnotícími kritérii jsou: 
- nabídková cena s váhou 80% 
- kvalita dodávaného materiálu s váhou 20%. 

Nabídky budou vyhodnoceny podle součtu bodů, hodnocení od 
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nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejvyšším počtem 
bodů. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně 
z přidané hodnoty.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

2681/R/151012 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek 
malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Výstavba 
fotovoltaické elektrárny na objektu Sociálních služeb Moravská 
Třebová a schvaluje:

1.  Seznam firem, které budou obeslány nabídkou jako dodavatelé:
- Sunny Power s.r.o., Svatoborská 364/13, 697 01 Kyjov, IČ: 

29194687
- FVK Global a.s., Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 28342534
- SEPARA – EKO, spol. s r.o., Pražská 674/156, 642 00 Brno, IČ 

48528048
- SUNFIN Praha s.r.o., Sluneční náměstí 2588/14, ateliér č. 306, 

158 00 Praha 5 – Stodůlky, IČ 28953096
- REGAM s.r.o., Brněnská 775, 569 43 Jevíčko, IČ 25994361 
- Solar Time, s.r.o., sídlo:  Mlynské Nivy 4963/56, 821 05 

Bratislava, office: Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČ 
45272166

2. Komisi pro otevírání obálek
- JUDr. Miloš Izák - člen, Ing. Pavel Brettschneider - náhradník, 
- Ing.  Václav Mačát – člen, Ing. Dušan Sejbal - náhradník
- Ing. Miroslav Netolický – člen, Eva Štěpařová - náhradník,
- RNDr. Josef Ošťádal  - člen, Václav Žáček - náhradník
- Ludmila Lišková – člen, Karel Musil – náhradník

3. Komisi pro hodnocení nabídek
- JUDr. Miloš Izák - člen, Ing. Pavel Brettschneider - náhradník, 
- Ing.  Václav Mačát – člen, Ing. Dušan Sejbal - náhradník
- Ing. Miroslav Netolický – člen, Eva Štěpařová - náhradník, 
- RNDr. Josef Ošťádal  - člen, Václav Žáček - náhradník
- Ludmila Lišková – člen, Karel Musil – náhradník

4. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je 
ekonomická výhodnost nabídky, dílčími hodnotícími kritérii jsou: 
- nabídková cena s váhou 80% 
- kvalita dodávaného materiálu s váhou 20%. 

Nabídky budou vyhodnoceny podle součtu bodů, hodnocení od 
nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejvyšším počtem 
bodů. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně 
z přidané hodnoty.
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Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

2682/R/151012 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek 
malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Výstavba 
fotovoltaické elektrárny na objektu ZŠ Palackého – pavilon U 12, 
Moravská Třebová a schvaluje:

1.  Seznam firem, které budou obeslány nabídkou jako dodavatelé:
- Sunny Power s.r.o., Svatoborská 364/13, 697 01 Kyjov, IČ: 

29194687
- FVK Global a.s., Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 28342534
- SEPARA – EKO, spol. s r.o., Pražská 674/156, 642 00 Brno, IČ 

48528048
- SUNFIN Praha s.r.o., Sluneční náměstí 2588/14, ateliér č. 306, 

158 00 Praha 5 – Stodůlky, IČ 28953096
- REGAM s.r.o., Brněnská 775, 569 43 Jevíčko, IČ 25994361
- Solar Time, s.r.o., sídlo:  Mlynské Nivy 4963/56, 821 05 

Bratislava, office: Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČ 
45272166

2. Komisi pro otevírání obálek
- JUDr. Miloš Izák - člen, Ing. Pavel Brettschneider - náhradník, 
- Ing.  Václav Mačát – člen, Ing. Dušan Sejbal - náhradník
- Ing. Miroslav Netolický – člen, Eva Štěpařová - náhradník, 
- RNDr. Josef Ošťádal  - člen, Václav Žáček - náhradník
- Ludmila Lišková – člen, Karel Musil – náhradník

3. Komisi pro hodnocení nabídek
- JUDr. Miloš Izák - člen, Ing. Pavel Brettschneider - náhradník, 
- Ing.  Václav Mačát – člen, Ing. Dušan Sejbal - náhradník
- Ing. Miroslav Netolický – člen, Eva Štěpařová - náhradník, 
- RNDr. Josef Ošťádal  - člen, Václav Žáček - náhradník
- Ludmila Lišková – člen, Karel Musil – náhradník

4. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je 
ekonomická výhodnost nabídky, dílčími hodnotícími kritérii jsou: 
- nabídková cena s váhou 80% 
- kvalita dodávaného materiálu s váhou 20%. 

Nabídky budou vyhodnoceny podle součtu bodů, hodnocení od 
nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejvyšším počtem 
bodů. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně 
z přidané hodnoty.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

Rada města ukládá:
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2683/R/151012 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat ve 
věci prodeje části pozemku parc.č. 2193 a části pozemku parc. č. 
2194 v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. Vodní za cenu ve výši 
50 Kč/m2.    

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
T:

2684/R/151012 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat ve 
věci prodeje části pozemku parc. č. 1901/1 v obci a kat. území 
Moravská Třebová, ul. Panenská za symbolickou cenu ve výši 100 Kč.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
T:

Rada města:

2685/R/151012 Odkládá projednání tisků:
- č. 21 (Záměr prodeje pozemku parc. č. 1643/9 o výměře 848 m2, 

kultura ostatní plocha v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. 
Nové sady)   

2686/R/151012 Stahuje z jednání tisky:

1. č. 24 z 23.07.2012 (Záměr prodeje  části pozemku parc. č. 1198/1 
a části pozemku parc. č. 1199/1 v obci a k.ú. Moravská Třebová,  
ul. Zahradnická)

2. tisk č. 27 z 23.07.2012 (Žádost o bezúplatný převod pozemků od 
ÚZSVM, ČR)

3. č. 20 z 06.08.2012 (Stanovení zadání VŘ na realizaci stavby 
„Splašková kanalizace v ulici Rybní“)

4. č. 17 z 20.08.2012 (Záměr prodeje  části pozemku parc.č. 2793/3 
v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. Dr. Janského).

V Moravské Třebové 15.10.2012
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

JUDr. Miloš Izák
starosta města

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




