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Usnesení 
 
 
ze 76. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 29.04.2013 
od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za 
účasti 7 členů rady města. 
  
 

Rada města schvaluje: 
 
3149/R/290413 Předložený program schůze rady města. 

 
3150/R/290413 Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených 

městem: 
- Mgr. Lence Bártové, ředitelce Základní školy Moravská Třebová, 
Čs. armády 179, okres Svitavy 

- Mgr. Petru Vágnerovi, řediteli Základní školy Moravská Třebová, 
Palackého 1351, okres Svitavy 

- Mgr. Jaroslavě Skácelíkové, ředitelce Základní školy Moravská 
Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy 

- Mgr. Pavlu Vaňkátovi, řediteli Základní umělecké školy Moravská 
Třebová  

- Haně Kotoulkové, ředitelce I. Mateřské školy Piaristická 137, 
Moravská Třebová, okres Svitavy 

- Magdě Srncové, ředitelce II. Mateřské školy Jiráskova 1141, 
Moravská Třebová, okres Svitavy 

- Jiřímu Kobylkovi, řediteli Domu dětí a mládeže Moravská Třebová, 
okres Svitavy,  

- Ludmile Koláčkové, ředitelce Městské knihovny Ladislava 
z Boskovic v Moravské Třebové, 

- Mgr. Libuši Liškové, ředitelce Kulturních služeb města Moravská 
Třebová, 

- Ing. Emilu Maléřovi, řediteli Sociálních služeb města Moravská 
Třebová, 

dle předloženého návrhu s provedeným navýšením u Magdy Srncové. 

Tyto odměny budou vyplaceny ze mzdových prostředků příslušné 
příspěvkové organizace, nemají vliv na rozpočet města. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

3151/R/290413 Prodejní cenu publikací vytvořených v rámci projektu „Cesta od 
renesance k baroku“ v české (500 ks), německé (200 ks) a anglické 
(200 ks) mutaci ve výši 150 Kč vč. DPH. Prodejce – Turistické 
informační centrum Moravská Třebová bude respektovat cenu 
stanovenou městem a zvýší ji maximálně o 10% (odměna prodejci). 
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Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

3152/R/290413 Výpůjčku městského podia Základní umělecké škole Moravská 
Třebová na akci 13. ročník festivalu Moravskotřebovské arkády, 
v sobotu 25. května 2013 pořádaného školou pod záštitou starosty 
města. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3153/R/290413 Uzavření předložené smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na 
sběr odpadu - obnošeného šatstva, obuvi a textilu mezi Městem 
Moravská Třebová a společností REVENGE, a.s., se sídlem Za 
Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5 – Stodůlky v souladu 
s předloženým návrhem. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3154/R/290413 Uzavření smlouvy o reklamě s firmou CGM Morava s.r.o. se sídlem U 
Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 – Krč, IČ: 28962265 v souladu 
s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

3155/R/290413 Uzavření smlouvy o realizaci překládky podzemního vedení Telefóniky 
ČR, a.s., u akce „Mosty a lávky pro úpravu Stříbrného potoka v 
Boršově", s firmou Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem v Praze 
4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, 140 22, IČ:60193336 v souladu 
s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

3156/R/290413 Aktualizaci dohod o podmínkách úhrady nákladů projektové 
dokumentace kanalizačních přípojek, uzavřených mezi městem jako 
investorem projektu Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a 
modernizace ČOV a vlastníky nemovitostí, předmětem které je změna 
termínů v čl. II., odst. 2. a 4., v návaznosti na časový posun dokončení 
projektu, v souladu s předloženým návrhem.  
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

3157/R/290413 Uzavření Smlouvy o výkupu elektřiny pro FVE Palackého 1351 s ČEZ 
Prodej, s.r.o., IČ: 27232433, se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 
140 53, dle předloženého návrhu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH  
 

3158/R/290413 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 389/1 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, s VČP Net, s.r.o. 
Rozsah věcného břemene je zakreslen v geometrickém plánu č. 2443-
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306/2012. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za 
jednorázovou úplatu stanovenou dohodou  ve výši 500 Kč bez DPH. 
Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného 
břemene. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3159/R/290413 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
souhlasu se zřízením stavby plynárenského zařízení „Reko MS 
Moravská Třebová, Garážní – přípojky“ v pozemku p. č. 2510/1 v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová s VČP Net, s.r.o. Hradec 
Králové. Rozsah věcného břemene bude po dokončení akce 
vyznačen v geometrickém plánu. Věcné břemeno bude zřízeno za 
úplatu, formou jednorázové odměny stanovené dohodou ve výši 100 
Kč včetně DPH za každý započatý metr budoucího povinného 
pozemku zatíženého plynárenským zařízením. Náklady spojené 
s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3160/R/290413 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
souhlasu se zřízením stavby plynárenského zařízení „REKO MS 
Moravská Třebová – Josefská +1 (Řad A – ulice Josefská a Řad B – 
ulice Jiráskova)“ v pozemcích p. č. 781, 782, 768, 949, 1315, 1392/1, 
2680/34, 1369/1 v obci a katastrálním území Moravská Třebová 
s VČP Net, s.r.o. Hradec Králové. Rozsah věcného břemene bude po 
dokončení akce vyznačen v geometrickém plánu. Věcné břemeno 
bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny stanovené 
dohodou výši 1000 Kč za celou stavbu na budoucích povinných 
pozemcích zatížených plynárenským zařízením. Náklady spojené 
s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3161/R/290413 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření 
vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování zařízení distribuční 
soustavy kabelového vedení NN, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. J. K. Tyla na pozemku p. č. 1238/2 s ČEZ 
Distribuce, a.s. a smlouvu o právu provést stavbu. Rozsah věcného 
břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který bude nedílnou 
součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny stanovené dohodou 
ve výši 1000 Kč včetně DPH, na dobu neurčitou. Náklady spojené 
s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3162/R/290413 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně vlastní smlouvy, smlouvy o právu provést a provozovat 
stavbu „Sušice – přeložka dešťové kanalizace v Lanškrounské ulici“. 



 Město Moravská Třebová 4 

 Usnesení rady města ze dne 29.04.2013 

Nedílnou součástí této smlouvy je situace přeložky s dotčeným 
pozemkem p. č. 2580/13 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová mezi městem Moravská Třebová a Povodím Moravy, s.p.  
Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, 
který bude nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno 
za úplatu, která bude stanovena dle platných cenových předpisů v den 
uzavření vlastní smlouvy. Oprávněné město uhradí veškeré náklady 
spojené s vypracováním geometrického plánu pro vyznačení věcného 
břemene, oceněním věcného břemene a vkladem práva do katastru 
nemovitostí. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3163/R/290413 Záměr směny pozemku parc. č. 2771/38 o výměře 363 m2, kultura 
orná půda, pozemku parc. č. 2757/4 o výměře 204 m2, kultura trvalý 
travní porost a části pozemku parc. č. 2757/3 o výměře 320 m2, 
kultura trvalý travní porost (jednalo by se cca o 126 m2) a části 
pozemku parc. č. 2757/2 o výměře 1.081 m2 (jednalo by se cca o 224 
m2) z vlastnictví města za pozemek parc. č. 1408/6 o výměře 929 m2, 
kultura ostatní plocha vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Svitavská   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3164/R/290413 Záměr prodeje budovy č. p. 634, č. o. 42 na pozemku parc. č. 1411, 
pozemku  parc. č. 1411 o výměře 1.709 m2, kultura zastavěná plocha 
a nádvoří, pozemku parc. č. 1412/1 o výměře 3.984 m2, kultura ostatní 
plocha, pozemku parc. č. 1412/32 o výměře 70 m2 , kultura ostatní 
plocha, pozemku parc. č. 1412/33 o výměře 964 m2, kultura ostatní 
plocha, pozemku parc. č. 1412/34 o výměře 54 m2, kultura ostatní 
plocha a pozemku parc. č. 1413 o výměře 2.587 m2 , kultura ostatní 
plocha vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Předměstí pro účely realizace projektu „Revitalizace areálu dětské 
nemocnice v Moravské Třebové – Centrum aktivního stáří“, 
předloženého společností MATOUŠEK CZ a.s.    
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3165/R/290413 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1120/1 o výměře 21 m2, 
kultura ostatní plocha, na  ul. Bezručově, v obci a k. ú. Moravská 
Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3166/R/290413 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1893/1 o výměře 40 m2, 
kultura zahrada, na ul. Jevíčské, v obci a k. ú. Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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3167/R/290413 Pronájem části pozemku parc. č. 1950/5 o výměře 30 m2, kultura 
ostatní plocha, na ul. Alšově, v obci a k. ú. Moravská Třebová za 
účelem zřízení posezení. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady 
města č. 1737/050405, bod 8. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3168/R/290413 Pronájem části pozemku parc. č. 2779/1 o výměře 16 m2, kultura 
ostatní plocha, na ul. Dr. Janského, v obci a k. ú. Moravská Třebová 
za účelem zřízení zahrádky u bytového domu. Nájemné bude 
stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3169/R/290413 Ukončení smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 389/1 o výměře 
10 m2, v obci a k. ú. Moravská Třebová, na ul. Brněnské  č. 13/2002 
ze dne 17.  července 2002, uzavřené mezi městem Moravská 
Třebová, jako půjčitelem a vypůjčitelem, a to ke dni 30. dubna 2013. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3170/R/290413 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na  
1. byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 

v Moravské Třebové s podmínkou úhrady závazků vůči městu po 
splatnosti před podpisem nájemní smlouvy 

2. byt č. 8 o velikosti 2 + 1 na ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 5. 2013  

3. byt č. 6 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 5. 2013  

4. byt č. 14 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 5. 2013. 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3171/R/290413 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 4 o 
velikosti 1 + 1 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 5. 2013 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po 
splatnosti v pravidelných měsíčních splátkách. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

3172/R/290413 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 5 o velikosti 
1 + 1 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové s podmínkou 
úhrady závazků vůči Městu Moravská Třebová po splatnosti 
v pravidelných měsíčních splátkách. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3173/R/290413 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 3 o velikosti 
2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3174/R/290413 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 4 o 
velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 21 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 
 

3175/R/290413 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 4 o 
velikosti 1 + 1 na ul. Bránské č. o. 10 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 
 

3176/R/290413 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 9 o 
velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 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 
 
 

3177/R/290413 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 212 o 
velikosti 1 + 1 v Domě zvláštního určení na ul. Svitavské č. o. 24 
v Moravské Třebové.  

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

3178/R/290413 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 7 o 
velikosti 1 + 1 na ul. Jiráskově č. o. 124 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 
 

3179/R/290413 1. Schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt 
č. 12 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové 
se zájemci.  

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 



 Město Moravská Třebová 7 

 Usnesení rady města ze dne 29.04.2013 

smlouva s druhým ze zájemců.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3180/R/290413 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 6 o 
velikosti 1 + 0 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 3. 2013 s podmínkou uzavření dohody o úhradě 
dluhu na nájmu ve splátkách dle předloženého vzoru a  úhrady 
dalších závazků ve splátkách ve výši 500 Kč. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3181/R/290413 Poskytnutí úlevy z nájmu (služby) na ubytovně města na ul. Brněnské 
č. o. 50 v Moravské Třebové ve výši 436 Kč z důvodu hospitalizace ve 
Svitavské nemocnici, a.s., v období od 9. 2. 2013 do 15. 2. 2013.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3182/R/290413 Poskytnutí úlevy z nájmu (služby) na ubytovně města na ul. Brněnské 
č.o. 50 v Moravské Třebové ve výši 7.055 Kč z důvodu hospitalizace 
v Nemocnici následné péče v Moravské Třebové v období od 
10.10.2012 do 31.01.2013. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3183/R/290413 Záměr pronájmu nebytového prostoru – garáže č. 1 o výměře 13,5 m2 
na ul. Svitavské za bývalým dětským oddělením v Moravské Třebové.  
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 
 

3184/R/290413 Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor – kanceláře č. 022 v 1. 
nadzemním podlaží  domu č. p. 32, část obce Město, na nám. T. G. 
Masaryka č. o. 29 v Moravské Třebové o celkové výměře 14 m2 se 
senátorem Mgr. Radko Martínkem, se sídlem Milady Horákové 10, 
568 02, Svitavy, za účelem konání senátorského dne, dle 
předloženého vzoru s platností od 01.05.2013.  
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou. Nájemné bude stanoveno ve výši 706 Kč měsíčně včetně 
DPH.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3185/R/290413 Pořádání trhů na nám. T.G. Masaryka v Moravské Třebové 
organizovaných firmou Kateřina Thumová, IČ 762 19 151, se sídlem 
Bílá 1959, Náchod PSČ 547 01 v termínech firmou navržených s tím, 
že budou dodržena pravidla pro pořádání trhů schválená radou města 
dne 05.05.2008 usnesením č. 1182/R/050508 a jednorázový poplatek 
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za pořádání trhu je 20.000 Kč/trh. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města souhlasí: 
 
3186/R/290413 V souladu s ustanovením § 166, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, s prodloužením doby 
trvání pracovního poměru na dobu určitou, ředitele Základní školy 
Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy Mgr. Petra 
Vágnera, o dalších 6 let (tj. do 31.07.2019). 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

Rada města doporučuje: 
 
3187/R/290413 Zařazení finančních prostředků ve výši 20.000 Kč, určených 

k poskytnutí okamžité sociální pomoci zajišťované Odborem 
sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Moravská Třebová, 
do rozpočtových úprav rozpočtu města v rámci rozboru hospodaření 
k 30.04.2013. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

3188/R/290413 Zařazení nákupu publikací vytvořených v rámci projektu „Cesta od 
renesance k baroku“ v počtech 1.000 ks v anglické mutaci a 1.000 ks 
v německé mutaci za cenu 100 tis. Kč od FOIBOS BOOKS s.r.o., se 
sídlem: Bartoškova 1448/26, 140 00 Praha 4, IČ: 25053728 do 
rozpočtových úprav rozpočtu města v rámci rozboru hospodaření 
k 30.04.2013. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
3189/R/290413 Prodej podílu id. 5242/10000 na pozemku parc. č. 613/1 o výměře 458 

m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Jiráskova za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 43.200 Kč, která bude žadatelem uhrazena před podpisem 
kupní smlouvy.     
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3190/R/290413 Prodej podílu id. 1977/10000 na pozemku parc. č. 613/1 o výměře 458 
m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Jiráskova za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 16.300 Kč, která bude žadatelem uhrazena před podpisem 
kupní smlouvy.     
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3191/R/290413 Schválit prodej pozemku parc. č. 4638 o výměře 149 m2, kultura 
zahrada v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 17.880 
Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3192/R/290413 Schválit prodej  pozemku st. 383/2 o výměře 22 m2, kultura zastavěná 
plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 835/5 o výměře 59 m2, kultura 
zahrada vše v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 6.770 
Kč, která bude žadateli uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále 
kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související 
s prodejem, a to ve výši 5.188 Kč. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3193/R/290413 Schválit prodej bytové jednotky č. 806/3 na ul. Školní č. o. 2, č. p. 806, 
včetně podílu id. 3495/52351 na pozemku parc. č. 1373, 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 
159.190 Kč, platnou pouze v případě, že ji kupující uhradí do 60 dnů 
ode dne podpisu kupní smlouvy. Pokud nebude tato podmínka 
splněna, nebude kupující poskytnuta 5 % sleva dle směrnice č. 
7/2007, kterou se stanoví pravidla pro prodej bytových domů a 
jednotek.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3194/R/290413 Schválit prominutí části dluhu ve výši 37.692 Kč z nájmu nebytového 
prostoru na ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové za rok 2012 
Zdeňku Novotnému. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
3195/R/290413 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města. 

 
3196/R/290413 Předloženou zprávu o činnosti Základní umělecké školy Moravská 

Třebová včetně doplnění zprávy o výsledky pedagogické činnosti 
školy za rok 2012 (výsledky a ocenění žáků v soutěžích a jejich 
výsledky v dalších formách studia). 
 

3197/R/290413 Předložený zápis z pracovního jednání komise rady města pro 
prevenci kriminality ze dne 13.03.2013. 
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3198/R/290413 Předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a 

péče o děti konané dne 27.03.2013. 
 

3199/R/290413 Předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 
22.4.2013. 
 

3200/R/290413 Předloženou informaci o způsobu zapojení vedoucích a dalších 
zaměstnanců města Moravská Třebová, zařazených do Městského 
úřadu Moravská Třebová, do realizačního týmu projektu Zvýšení 
kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová v rámci 
výzvy č. 89 z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
 

3201/R/290413 Předloženou informaci o možnostech realizace elektronické aukce 
energií pro občany města. 
 

3202/R/290413 Předloženou informaci VYTEP Uničov s.r.o. týkající se kotelny K6 
v objektu na ul. Josefské č. o. 12 v Moravské Třebové. 
 

3203/R/290413 Úhradu ročního nájemného stanoveného dle usnesení rady města č. 
3016/R/040313, 3017/R/040313 a 3018/R/040313 za pronájem 
pozemků parc. č. 1405/1 o celkové výměře 3465 m2, kultura ovocný 
sad, parc. č. 1405/8 o celkové výměře 684 m2, kultura zastavěná 
plocha a nádvoří a parc. č. 1405/12 o celkové výměře 237 m2, kultura 
ovocný sad, městem Moravská Třebová v eurech, ve výši 580 €/1 rok. 

 
 
Rada města zmocňuje: 
 
3204/R/290413 Starostu města k uzavírání a podpisu dodatků dohod o podmínkách 

úhrady nákladů projektové dokumentace kanalizačních přípojek, 
uzavřených mezi městem jako investorem projektu Odkanalizování 
Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV a vlastníky nemovitostí, 
předmětem kterých je změna termínů v čl. II., odst. 2. a 4., 
v návaznosti na časový posun dokončení projektu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
3205/R/290413 V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., 

v platném znění dle § 38 výběrové řízení na veřejnou zakázku 
Rekonstrukce ulice J.K.Tyla v Moravské Třebové – dodavatel stavby a 
schvaluje: 

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou jako dodavatelé 
stavby: 
- 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 
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- 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 

- Hochtief CZ a.s., IČ: 46678468, se sídlem: Plzeňská 16/3217, 
150 00 Praha 5 

2. Komisi pro otevírání obálek 
- Ing. Pavel Brettschneider - člen, Ing. Miroslav Netolický - 

náhradník 
- Karel Musil  - člen, Ing. Dušan Sejbal - náhradník  
- Eva Štěpařová - člen, Ing. Petr Václavík - náhradník 

3. Komisi pro hodnocení nabídek 
- JUDr. Miloš Izák - člen, Mgr. Peter Kopunecz - náhradník 
- RNDr. Josef Ošťádal - člen, Ing. Miloš Mička - náhradník  
- Ing. Dušan Sejbal - člen, Ing. Pavel Báča - náhradník 
- Ing. Libor Kocum - člen, Ing. Petr Václavík - náhradník 
- Karel Musil - člen, Ludmila Lišková - náhradník 

4. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je 
nejnižší nabídková cena. Nabídky budou vyhodnoceny podle 
absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. 
Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při 
hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně 
z přidané hodnoty. 
 

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

3206/R/290413 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí o Zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou 
zakázku „Digitální povodňový plán města Moravská Třebová a ORP 
Moravská Třebová“ a schvaluje: 

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: 
- HYDROSOFT Veleslavín s.r.o., U Sadu 62/13, 162 00 Praha 6, 

Veleslavín, IČ: 61061557 
- Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 150 

56 Praha 5, Smíchov, IČ: 47116901 
- ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČ: 

26003236 
- Jan Papež Ing., Lomená 252/3, 360 04 Karlovy Vary – 

Bohatice,IČ: 64850587 
- ADONIX, spol. s r.o., Bratranců Veverkových 645, 530 02 

Pardubice, IČ: 60110589 
- AQUATEST a.s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5, 

Hlubočepy, IČ: 44794843 
- ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 546/55, 639 00 Brno – střed, 
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Štýřice, IČ: 28358589 

2. Hodnotící komisi ve složení: 
- JUDr. Miloš Izák - člen, Ing. Pavel Brettschneider - náhradník  
- Ing. Pavel Báča - člen, Ing. Zdeněk Polák - náhradník  
- Ing. Josef Jílek - člen, Josef Odehnal - náhradník 

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

 
Z: Ing. Pavel Báča, vedoucí OŽP 
 

3207/R/290413 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek 
malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Obnova – 
restaurování omítek mazhauzu, domu Olomoucká 18, Moravská 
Třebová a schvaluje: 

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: 
- Ak. soch. Martin Pokorný, restaurátor, Čížovky 4, 294 06 

Březno, DIČ: CZ 5504060364, Lic. MK ČR: 11 339/93 
- Ing. Ladislav Kryl, Zdislav 9, 538 54 Luže, IČO: 40866581,             

DIČ: CZ 5707221454  
- Daniel Bartoš, Dis. restaurátor kamene a štuku, Svitavská 26, 

568 02 Svitavy 

2. Hodnotící komisi ve složení: 
- Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník 
- Bc. Viera Mazalová – člen, Andrea Drozdová - náhradník  
- Miloš Beyer – člen, Ing. Pavel Charvát - náhradník  

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

 
Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská       
    Třebová s.r.o. 
 

3208/R/290413 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek 
malého rozsahu, výběrového řízení na veřejnou zakázku Výměna 
střešní krytiny 1. etapa – severní, bytový dům, ul. Svitavská č. p. 1479, 
č. o. 24, Moravská Třebová a schvaluje: 

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: 
- Josef Šťastný, Brněnská 50/45, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 

11097442 
- Mati Moravia s.r.o., Koclířov 204, 569 11, IČ: 25969161  
- Milan Hloušek, Rybízová 476/5, 621 00 Brno-Medlánky, IČ: 

68682018 
- NAVI  SY, s.r.o. Sokolovská 82/3, 568 02 Svitavy, IČ: 

27469042 
- Robert Čížek, Gruzínská 1912/10, 568 02 Svitavy, IČ: 

63607182 
- Cyril Jirouš, Karla Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová, 
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IČ: 47486180 
- JS Moravská Třebová s.r.o., Sušice 105, 571 01 Moravská 

Třebová, IČ: 28811852 
- fyzická osoba Miroslav Lopour, Piaristická 136/3, 571 01 

Moravská Třebová, IČ: 16207203 

2. Hodnotící komisi ve složení: 
- Bc. Viera Mazalová – člen, Andrea Drozdová Šramová – 

náhradník 
- Bc. Gabriela Horčíková – člen, Drahomíra  Koschatová- 

náhradník 
- Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák – náhradník 
- Miloš Beyer – člen, Ing. Pavel Charvát – náhradník 

3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
-  celková nabídková cena bez DPH – 100% 

 
Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská       
    Třebová s.r.o. 
 

3209/R/290413 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek 
malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Výběr 
dodavatele kancelářských a školních potřeb a schvaluje: 

1. výběrové řízení v elektronické podobě formou elektronického 
výběrového řízení  

2. uzavřené výběrové řízení, oslovení vybraných 5 dodavatelů, 
zaregistrovaných v příslušném elektronickém systému: 
- Stepa s.r.o., Sázavská 995, 563 01 Lanškroun, IČ: 46506993 
- Lyreco CE/SE, Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4, IČ: 27592537 
- SAX Svitavy, Pražská 3, 568 02 Svitavy, IČ: 40164772 
- Papera s.r.o., Hálkova 13, 568 02 Svitavy, IČ: 25945653 
- B.Trade obalové materiály s.r.o., Cejl 20, 602 00 Brno, IČ: 

26277760 

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 

 
 
Rada města odkládá: 
 
3210/R/290413 Projednání tisků: 
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- č. 10 (Návrhy kompenzace ve vztahu ke zjištění odlišeného stavu 
příkonu el. energie soustavy VO před realizací základních opatření 
oproti ZD), 

- č. 52 (Změna placení nájemného – ZŠ Palackého), část 2 návrhu 
usnesení – jednat s majitelkami pozemků o ceně pronájmu zpětně 
ve výši 1.668 €. 

 
 
 
Rada města ruší: 
 
3211/R/290413 Své usnesení č. 3012/R/040313, kterým schválila uzavření nájemní 

smlouvy na dobu určitou 0,5 roku na byt č. 6 o velikosti 1 + 0 v části 
obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové s platností od 1. 3. 2013 
s podmínkou uzavření dohody o úhradě dluhu na nájmu ve splátkách 
dle předloženého vzoru a úhrady dalších závazků před podpisem 
nájemní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
V Moravské Třebové 29.04.2013 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 

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

 


