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Usnesení 
 
ze 63. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.11.2012 od 
16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 
členů rady města. 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2736/R/191112 Předložený program schůze rady města. 

 
2737/R/191112 Následující termíny schůzí rady města v roce 2013: 

- 14.01., 28.01., 25.02., 25.03., 29.04., 20.05., 24.06., 22.07., 
05.08., 19.08., 16.09., 14.10., 04.11.,  18.11., 16.12. 

 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

2738/R/191112 Navýšení mzdového limitu pro rok 2012 příspěvkové organizace I. 
Mateřská škola, Piaristická 137, okres Svitavy na částku  
175.000 Kč (vč. náhrad bez zák. odvodů, vč. OON, vč. dotace ÚP). 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

2739/R/191112 Čerpání finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové 
organizace města Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, 
okres Svitavy z důvodu jejich využití k časovému překlenutí rozdílu 
mezi výnosy a náklady.  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

2740/R/191112 Čerpání částky 2.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace 
Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy a 
její využití k rozvoji činnosti organizace.  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

2741/R/191112 Prominutí úhrady příspěvku ve výši 18.216 Kč na vybudování 
kanalizační odbočky k nemovitosti Tělovýchovné jednoty Sokol 
Boršov, IČ: 49326899, v Boršově. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

2742/R/191112 Uzavření dohod s jednotlivými příspěvkovými organizacemi města a 
obchodní společností, předmětem kterých je sledování měsíční 
spotřeby plynu, dle předloženého vzoru. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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2743/R/191112 Použití znaku města Moravská Třebová v nové publikaci Slavné 
stavby Moravské Třebové od firmy FOIBOS BOOKS s.r.o., IČ 
25053728.  
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

2744/R/191112 Použití znaku města Moravská Třebová na přípravu reprezentativních 
šatů návrhářky Marie Zelené v rámci projektu Návraty k hodnotám – 
Cestou krásných míst, které budou poprvé představeny na galavečeru 
veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2013.  
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

2745/R/191112 Uzavření Turistického informačního centra v Moravské Třebové ve 
dnech 24.12.2012 – 01.01.2013.  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

2746/R/191112 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na:  
1. Byt č. 12 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 

Třebové s platností od 01.12.2012.  
2. Byt č. 1 o velikosti 2 + 1 na ul. Farní č. o. 1 v Moravské Třebové 

s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti. 
3. Byt č. 19 o velikosti 2 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 

Třebové s platností od 01.12.2012.  
4. Byt č. 5 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové 

s platností od 1. 12. 2012.  
5. Byt č. 8 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové 

s platností od 01.12. 2012. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2747/R/191112 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 8 o velikosti 
1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2748/R/191112 1. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 o velikosti 2 + 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 
 

2749/R/191112 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 20 o 
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velikosti 2 + 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 
 

2750/R/191112 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 5 o 
velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 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 
 

2751/R/191112 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 1 o 
velikosti 1 + 1 na ul. Nádražní č. o. 19 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 

2752/R/191112 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 3 o 
velikosti 2 + 1 na ul. Olomoucké č. o. 18 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 
 

2753/R/191112 Předložený vzor Dohody o zániku nájmu bytu v majetku města. 
Dohody podle tohoto vzoru budou uzavírány s platností od 
01.12.2012. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2754/R/191112 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem 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 se STREET & 
SPORTSWEAR – s.a.m., s.r.o., IČ: 27115411, se sídlem Kladno – 
Kročehlavy, PSČ 272 01, za účelem zřízení prodejny textilu, doplňků a 
potřeb značky SAM.  
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
2532/031297.  
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2755/R/191112 Ukončení smlouvy o pronájmu nebytového prostoru 2 místností v I. 
patře vpravo od schodiště v domě č. p. 25, část obce Město, na 
Kostelním náměstí č. o. 1 v Moravské Třebové o celkové výměře 46,5 
m2 s firmou CGM Czech a.s., se sídlem Říčany, PSČ 251 01, ul. 
Táborská 1148, dohodou ke dni 31.10.2012.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2756/R/191112 Prodloužení nájemní smlouvy a smlouvy o spolupráci, kterou uzavřel 
Mikroregion Svitavsko, se sídlem ul. T. G. Masaryka č. o. 35, Svitavy, 
jako pronajímatel, s městem Moravská Třebová, jako nájemcem, dne 
17. března 2008, za účelem řešení majetkoprávních, nájemních, 
provozních a odpovědnostních vztahů,  které vzniknou při řádném 
zajišťování systému řízeného nakládání s odpady formou sběrného 
dvora, a to do 31. března 2013. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

2757/R/191112 Záměr pronájmu pozemků: 
1. parc. č. 2827/13 o výměře 9232 m2 kultura orná půda, v obci a k. ú. 

Moravská Třebová k zemědělským účelům, 
2. parc. č. 2936/125 o výměře 1454 m2, kultura orná půda, v obci a k. 

ú. Moravská Třebová k zemědělským účelům, 
3. parc. č. 2936/124 o výměře 10861 m2, kultura orná půda, v obci a 

k. ú. Moravská Třebová k zemědělským účelům, 
4. parc. č. 2936/122 o výměře 8113 m2, kultura orná půda, v obci a k. 

ú. Moravská Třebová k zemědělským účelům, 
5. parc. č. 2771/15 o výměře 13541 m2, kultura orná půda, v obci a k. 

ú. Moravská Třebová k zemědělským účelům, 
6. parc. č. 2771/55 o výměře 605 m2, kultura orná půda, v obci a k. ú. 

Moravská Třebová k zemědělským účelům, 
7. parc. č. 2771/66 o výměře 1788 m2, kultura orná půda, v obci a k. 

ú. Moravská Třebová k zemědělským účelům, 
8. parc. č. 2771/70 o výměře 618 m2, kultura orná půda, v obci a k. ú. 

Moravská Třebová k zemědělským účelům,  
9. parc. č. 4163/1 o výměře 18772 m2, kultura orná půda, v obci 

Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové 
k zemědělským účelům, 

10. parc. č. 4166/5 o výměře 5 140 m2, kultura orná půda, v obci 
Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové 
k zemědělským účelům, 

11. parc. č. 4166/3 o výměře 20 687 m2, kultura orná půda, v obci 
Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové 
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k zemědělským účelům. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2758/R/191112 Záměr prodeje pozemku parc. č. 3563/2 o celkové výměře 44 m2, 
kultura ostatní plocha a pozemku parc. č. 3557/2 o celkové výměře 
218 m2, kultura trvalý travní porost vše  v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Sušice.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2759/R/191112 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3813/1 o celkové výměře  1.511 
m2, kultura ostatní plocha (na geometrickém plánu nově označen jako 
díl c o výměře 10 m2) vše v obci Moravská Třebová a katastrálním 
území Boršov u Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
 

2760/R/191112 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a po 
ukončení stavby uzavření vlastní smlouvy pro zařízení distribuční 
soustavy „Moravská Třebová 2355/1, p. Izák - SS100“ na pozemku 
parc. č. 2355/1 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 1.000 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 
 

2761/R/191112 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 obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Josefská a Jiráskova na pozemcích parc. č. 781, 768, 949, 1315, 
1392/1, 2680/34, 1369/1, s VČP Net, s.r.o. Rozsah věcného břemene 
bude po dokončení akce vyznačen v geometrickém plánu. Věcné 
břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny 
stanovené dohodou ve výši 1.000 Kč bez DPH. Náklady spojené 
s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene. Nedílnou 
součástí smlouvy je oboustranně odsouhlasený zápis ze dne 
20.09.2012 o provedení povrchových úprav, včetně grafické přílohy – 
rozsah provedení povrchových úprav. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2762/R/191112 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
souhlasu se zřízením stavby plynárenského zařízení „Řad A – ulici 
Jiráskova a Řad B – ulice Bezručova“ v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Jiráskova a Bezručova na pozemcích parc. č. 
496, 560, 495 a 619/1 s VČP Net, s.r.o. Rozsah věcného břemene 
bude po dokončení akce vyznačen v geometrickém plánu. Věcné 
břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny 
stanovené dohodou ve výši 1.000 Kč bez DPH. Náklady spojené 
s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene. Nedílnou 
součástí smlouvy je oboustranně odsouhlasený zápis ze dne 
20.09.2012 o provedení povrchových úprav, včetně grafické přílohy – 
rozsah provedení povrchových úprav 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
 
 

2763/R/191112 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
souhlasu se zřízením stavby plynárenského zařízení „REKO MS 
Moravská Třebová – Polní + Třešňová alej“ v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Polní na pozemcích parc. č. 1508, 
1509/1, 1642/3 a 1633/1 s VČP Net, s.r.o. Rozsah věcného břemene 
bude po dokončení akce vyznačen v geometrickém plánu. Věcné 
břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny 
stanovené dohodou ve výši 1.000 Kč bez DPH. Náklady spojené 
s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene. Nedílnou 
součástí smlouvy je oboustranně odsouhlasený zápis ze dne 
20.09.2012 o provedení povrchových úprav, včetně grafické přílohy – 
rozsah provedení povrchových úprav. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2764/R/191112 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
souhlasu se zřízením stavby plynárenského zařízení „REKO MS 
Moravská Třebová - Tyršova“ v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Tyršova na pozemcích parc. č. 619/1, 619/6, 585, 648, 
997, 1121, 994/4, 619/3 a 1145/4 s VČP Net, s.r.o. Rozsah věcného 
břemene bude po dokončení akce vyznačen v geometrickém plánu. 
Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny 
stanovené dohodou ve výši 1.000 Kč bez DPH. Náklady spojené 
s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene. Nedílnou 
součástí smlouvy je oboustranně odsouhlasený zápis ze dne 
20.09.2012 o provedení povrchových úprav, včetně grafické přílohy – 
rozsah provedení povrchových úprav. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2765/R/191112 Uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene, za účelem záměru realizace stavby 
Volnočasový areál Knížecí louka na pozemcích parc. č. 303/13, parc. 
č. 1754/2, parc. č. 1754/4, parc. č. 1754/7, parc. č. 1756  všechny 
v obci a k.ú. Moravská Třebová, zapsané na LV 2365 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová mezi městem Moravská 
Třebová a Povodí Moravy, s.p.. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2766/R/191112 Uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku 
Pořízení VoIP ústředny a telefonních přístrojů firmou NETVOIP s.r.o., 
IČ: 28850581, Kostelní 41, 569 43 Jevíčko. 
 
Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 
 
 

2767/R/191112 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení, firmou Ing. Jiří 
Janák - Auto Janák, Královehradecká 507, 56201, Ústí nad Orlicí, IČ: 
10523278, na veřejnou zakázku Nákup nového a prodej ojetého 
služebního vozidla. 
 
Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 
 

2768/R/191112 Uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku 
na dodávku a montáž 32 sestav nábytku pro potřeby I. NP oddělení D 
domova pro seniory dle zadání zadavatele firmou LINET spol. s r.o., 
Želevčice 5, 274 01 Slaný, IČ: 00507814. 
 
Z: Ing. Emil Maléř, ředitel Sociálních služeb 
 

2769/R/191112 Povolení výjimky z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice Zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu na pořízení 3 ks regálů na 
matrace a lůžkoviny pro II. Mateřskou školu Jiráskova 1141, Moravská 
Třebová, okres Svitavy. 
Uvedený subjekt není povinen pro zajištění dodávky regálů na 
matrace a lůžkoviny postupovat v souladu se směrnicí č. 4/2011.    
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

2770/R/191112 Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 41/ORM ze dne 
22.09.2011 s firmou CGM Czech a.s., Táborská 1148/32, 251 01 
Praha - Říčany, IČ 49973215 dle předloženého návrhu. Předmětem 
dodatku č. 4 jsou méněpráce projektu Cesta od renesance k baroku – 
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stavební část. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

2771/R/191112 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. ORM - 57/2012 pro akci  
Komunitní kompostárna Moravská Třebová - stavba s firmou M-
SILNICE a.s., Husova 1697,  530 03 Pardubice, IČ 42196868, dle 
předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
 
Rada města neschvaluje: 
 
2772/R/191112 Prominutí nájemného za rok 2012 za nebytový prostor na ul. Bránské 

č. o. 8 v Moravské Třebové Zdeňku Novotnému ve výši 37.960 Kč. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2773/R/191112 Uzavření smlouvy o zajištění realizace mostů Na Stříbrném potoce v 
Boršově, s Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, 
IČ: 42196451 dle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
 
Rada města uděluje souhlas: 
 
2774/R/191112 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 zastupitelstvu města: 
 
2775/R/191112 Schválit následující termíny zasedání  zastupitelstva v roce 2013: 

- 11.02., 11.03., 15.04., 03.06., 02.09., 21.10., 02.12. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

2776/R/191112 Stanovit v souladu s ustanovením článku 3 odstavce 1 vnitřního 
předpisu č. 7/2008, Zásady pro poskytování náhrady ušlého výdělku 
neuvolněným členům Zastupitelstva města Moravské Třebové, kteří 
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nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti 
s výkonem jejich funkce, výši náhrady ušlého výdělku neuvolněným 
členům Zastupitelstva města Moravské Třebové, kteří nejsou v 
pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem 
jejich funkce na rok 2013 částkou 100 Kč/1 hod. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2777/R/191112 Schválit následující rozpočtové opatření č. 14/2012 rozpočtu města: 
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rozpočtové zdroje

27 400,00 Kč
169 000,00 Kč
100 000,00 Kč

Ostatní nahodilé příjmy jinde nespecifikované 3 600,00 Kč
300 000,00 Kč

rozpočtové potřeby

Běžná údržba a opravy komunikací -40 000,00 Kč
I. MŠ Piaristická 137, Mor. Třebová - oprava kotelny v objektu v Boršově -40 000,00 Kč
Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179 - provozní dotace 80 000,00 Kč
Základní umělecká škola Moravská Třebová - provozní dotace 60 000,00 Kč
Kulturní služby města Moravská Třebová - provozní dotace 100 000,00 Kč
Lesní hospodářství - výsadba MZD 27 400,00 Kč
Správa a rozšíření kamerového systému a PCO  -65 000,00 Kč
Aktivity komise prevence kriminality -10 000,00 Kč
Činnost místní správy - ostatní osobní výdaje 10 000,00 Kč
Činnost místní správy-  provozní výdaje městského úřadu -10 000,00 Kč
Činnost místní správy-  mimořádná dotace na pořízení nového služebního vozu 16 000,00 Kč
Činnost místní správy-  provozní výdaje městského úřadu -16 000,00 Kč
Činnost místní správy - zákonné odvody z mezd 30 000,00 Kč
Činnost místní správy - náhrady mezd v době nemoci -30 000,00 Kč
Odvod za porušení rozpočtové kázně - projekt HDS 490 000,00 Kč
Provozní rozpočtová rezerva -226 400,00 Kč
Inv. výdaje - I. MŠ Piaristická 137, Mor. Třebová - výměna kotle v Boršově 140 000,00 Kč
Inv. výdaje - městská policie - pořízení agregátu pro pracoviště PCO 75 000,00 Kč
Inv. výdaje - fotovoltaické elektrárny -500 000,00 Kč
Inv. výdaje - kontejnerové stání Tovární 40 000,00 Kč
Regenerace MPR - restaurování varhan 169 000,00 Kč

300 000,00 Kčrozpočtové potřeby celkem

Kulturní služby města Moravská Třebová - odvod z inv. fondu

rozpočtové zdroje celkem

Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR - výsadba MZD
Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR - na program regenerace MPR

 
 
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
2778/R/191112 Schválit následující rozpočtové provizorium města Moravská Třebová 

na I. čtvrtletí roku 2013 (v tis. Kč): 
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Rozpočtové zdroje:

Rozpočtové příjmy CELKEM 63 000,00

Financování:

Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ 3 300,00
Investiční úvěr na realizaci projektu OÚSB 3 000,00
Půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OÚSB 2 500,00
Celkové rozpočtové zdroje 71 800,00

Rozpočtové potřeby:

Běžné výdaje (vč. rozpočtové rezervy) 26 550,00
Investiční výdaje vč. rozsáhlejších oprav 39 350,00
Rozpočtové výdaje CELKEM 65 900,00

Financování:

Splátky jistiny přijatých úvěrů 5 400,00
Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů 
a výdajů 500,00
Celkové rozpočtové potřeby 71 800,00  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

2779/R/191112 Schválit obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebová o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle 
předloženého návrhu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2780/R/191112 Schválit obecně závaznou vyhlášku o  ochraně nočního klidu podle 
předloženého návrhu. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

2781/R/191112 Schválit vklad majetku města uvedeného v následujícím přehledu:  
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inv. č. pořizovací cena

2676 TS 7 602,00 Kč                            

2680 TS 5 846,00 Kč                            

2681 TS 5 150,50 Kč                            

2682 TS 5 150,50 Kč                            

2683 TS 6 096,00 Kč                            

2684 TS 7 338,00 Kč                            

2685 TS 7 020,00 Kč                            

2686 TS 5 760,00 Kč                            

2687 TS 6 096,00 Kč                            

2688 TS 5 436,00 Kč                            

2686/TS 7 176,00 Kč                            

2690/TS 5 880,00 Kč                            

2669/3 TS 1 232 020,59 Kč                     

1 306 571,59 Kč           

vodovodní přípojka - napojení - Sušice (FO)

021/021091 - vodovody - inženýrské sítě celkem

vodovodní přípojka - napojení - Sušice (PO)

vodovodní přípojka - napojení - Boršov - novostavba (FO)

vodovod - infrastruktura ulice Strážnického

vodovodní přípojka - napojení - J.K. Tyla novostavba (FO)

vodovodní přípojka - napojení - Nová 21 (FO)

vodovodní přípojka - napojení - Boršov - novostavba (FO)

vodovodní přípojka - napojení - Udánky 46 (FO)

vodovodní přípojka - napojení - Údolní - novostavba (FO)

vodovodní přípojka - napojení - Boršov 65 (FO)

vodovodní přípojka - napojení - Boršov 55 (FO)

Přehled majetku – vodovody - účet 021

vodovodní přípojka - napojení - Udánky 78 (FO)

vodovodní přípojka - napojení - Boršov 70 (FO)

021/021091 Stavby- inž. sítě 
název majetku

 
 
 do dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska, 

IČ: 72053453, se sídlem nám. T. G. Masaryka 29, Moravská Třebová 
za podmínek § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

2782/R/191112 Schválit prodej pozemku parc. č. 2193/4 o výměře 153 m2, kultura 
zahrada a pozemku parc. č. 2194/2 o výměře 7 m2, kultura ostatní 
plocha vše  v obci a k. ú. Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. 
Vodní za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 8.000 Kč, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující před 
podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  s prodejem, a to 
ve výši  3.050 Kč. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2783/R/191112 Schválit prodej pozemku parc. č. 1901/6 o výměře 19 m2, kultura 
zastavěná plocha  v obci a k. ú. Moravská Třebová, část obce 
Předměstí, ul. Panenská, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
100 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
 

2784/R/191112 Schválit prodej pozemku parc. č. 728/2 o výměře 125 m2, kultura 
zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Lanškrounská společnosti Moravec – pekárny, s.r.o. se sídlem 
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Josefská č. o. 14, Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní 
cenu 33.750 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2785/R/191112 Schválit prodej bytové jednotky č. 807/13 o velikosti 1 + 1  v bytovém 
domě č. p. 807, na ul. Školní č. o. 4 v obci a kat. území Moravská 
Třebová, část Předměstí včetně spoluvlastnického podílu id. 
463/10000 na společných částech domu, stavební parcele č. 1374 a 
venkovních úpravách na parcele č. 1374 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová. Vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 127.132 
Kč uhradí takto:  
- 5.000 Kč před podpisem kupní smlouvy a  
- zbývající část kupní ceny ve výši 122.132 Kč formou pravidelných 

měsíčních splátek po dobu 10 let úročených 10 %  p.a. z dlužné 
částky.  

V kupní smlouvě bude zřízeno zástavní právo.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2786/R/191112 Schválit prodej 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 za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 6.812 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2787/R/191112 Schválit uzavření předložené kupní smlouvy mezi městem Moravská 
Třebová a ALZCARE a.s. Ústí nad Orlicí o prodeji domu č. p. 1337 
vystavěného na pozemku parc. č. 1193/9, pozemku parc. č. 1193/9 o 
výměře 457 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. 
1193/10 o výměře 475 m2, kultura ostatní plocha, pozemku parc. č. 
1193/11 o výměře 261 m2, kultura ostatní plocha a pozemku parc. č. 
1193/3 o výměře 3.912 m2, kultura ostatní plocha vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Nová, část obce Předměstí 
do vlastnictví ALZCARE a.s. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města jmenuje: 
 
2788/R/191112 Bc. Ivanu Neubauerovou vedoucí Odboru Obecní živnostenský úřad 

Městského úřadu Moravská Třebová s účinností od 20.11.2012. 
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Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2789/R/191112 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města. 

 
2790/R/191112 Předloženou informaci odboru sociálních věcí a zdravotnictví týkající 

se  problematiky záškoláctví ve správním obvodu Moravské Třebové - 
obce s rozšířenou působnosti, včetně řešení záškoláctví. 
 

2791/R/191112 Předloženou zprávu z jednání komise památkové péče rady města 
dne 05.11.2012. 
 

2792/R/191112 Předložené zápisy z jednání komise životního prostředí rady města ze 
dne 18.10.2012 a 06.11.2012. 
 

2793/R/191112 Předložený zápis z jednání samosprávné komise Sušice ze dne 
25.09.2012, včetně návrhu stanoviska k požadavkům komise v zápise 
obsaženým. 
 

2794/R/191112 Předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 
12.11.2012. 

 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
2795/R/191112 S souladu s přílohou č. 7 Příručky pro žadatele a příjemce - Závazné 

postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, 
nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných 
zakázkách, v programovém období 2007-2013, zadávací řízení na 
veřejnou zakázku Vnitřní integrace – identity management a napojení 
a základní registry a schvaluje: 

1. Komisi pro otevírání obálek, hodnotící komisi, která bude současně 
plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace uchazečů: 
- JUDr. Miloš Izák, člen, Ing. Pavel Brettschneider, náhradník 
- Ing. Miloš Mička, člen, Ing.Josef Jílek, náhradník 
- Ing. Marek Němec, člen, Bc. Radim Šmehlík, náhradník  
- Ing. Andrej Kašický, člen, Ing. Dana Buriánková, náhradník 
- Ing. Pavel Šafařík, člen,  náhradník Ing. Stanislav Zemánek 

2. Seznam firem, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky a 
zadávací dokumentace: 
- AutoCont CZ a.s., IČ 47676795 
- GEOVAP, spol.s r.o., IČ 15049248 
- VARS BRNO a.s., IČ 63481901 



 Město Moravská Třebová 15 

 Usnesení rady města ze dne 19.11.2012 

3. Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu dle 
metodiky poskytovatele dotace. 

4. Lhůta pro podání nabídek: minimálně 10 dnů od data zahájení 
zadávacího řízení  

5. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky bude 
nejnižší nabídková cena bez DPH. 

 
Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 
 

2796/R/191112 V souladu s přílohou č. 7 Příručky pro žadatele a příjemce - Závazné 
postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, 
nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných 
zakázkách, v programovém období 2007-2013, zadávací řízení na 
veřejnou zakázku „Vnitřní integrace – procesní modeler a 
kompetenční registry“ a schvaluje: 

1. Komisi pro otevírání obálek, hodnotící komisi, která bude současně 
plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace uchazečů: 
- JUDr. Miloš Izák, člen, Ing. Pavel Brettschneider, náhradník 
- Ing. Miloš Mička, člen, Ing.Josef Jílek, náhradník 
- Ing. Marek Němec, člen, Bc. Radim Šmehlík, náhradník  
- Ing. Andrej Kašický, člen, Ing. Dana Buriánková, náhradník 
- Ing. Pavel Šafařík, člen,  náhradník Ing. Stanislav Zemánek 

2. Seznam firem, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky a 
zadávací dokumentace: 
- Process Song s.r.o., IČ 27641368 
- Consulting 4U, s.r.o., IČ 25851471 
- A-21, spol. s r.o., IČ 64793737 

3. Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu dle 
metodiky poskytovatele dotace. 

4. Lhůta pro podání nabídek: minimálně 10 dnů od data zahájení 
zadávacího řízení  

5. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky bude 
nejnižší nabídková cena bez DPH. 

 
Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 
 

2797/R/191112 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek 
malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Nákup PC a 
schvaluje: 

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: 
- AZ-line s.r.o., Moravská Třebová, nám. T.G. Masaryka 57/17, 

PSČ 571 01, IČ: 632 17 503 
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- CSF, s.r.o., Hradec Králové, Střelecká 672, IČ: 252 89 462 
- ORFAST, společnost s ručením omezeným, Polička, PSČ 572 

01, IČ: 481 51 858 
- OR-CZ spol. s r.o., Moravská Třebová, Brněnská 19, PSČ 571 

01, IČ: 481 68 921 
- T-E-V, veřejná obchodní společnost, Pardubice, Čechovo 

nábřeží 516, PSČ 530 03, IČ: 601 13 324 

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

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

 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

2798/R/191112 V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb, ve 
znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na veřejnou zakázku 
Komunitní kompostárna, Moravská Třebová – technologie a schvaluje: 

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou jako dodavatelé 
technologie: 
- AGROTEC, a.s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče u Brna, IČ: 

00544957 
- Agrozet České Budějovice a.s., U Sirkárny 30, 371 55 České 

Budějovice, IČ: 28113128 
- SOME Jindřichův Hradec, Jarošovská 1267/II, 377 01 

Jindřichův Hradec, IČ: 625 08 831 
- CIME, s.r.o., K Silu 1426, 393 01 Pelhřimov, IČ: 608 50 671 
- AGRO-EKO spol. s r.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava 

– Pustkovec, IČ: 451 93 967 
- REO AMOS spol. s r.o., Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava – 

Třebovice, IČ: 42767181 

2. Komisi pro otevírání obálek: 
- JUDr. Miloš Izák - člen, Mgr. Peter Kopunecz - náhradník 
- Ing. Miloš Mička - člen, RNDr. Josef Ošťádal - náhradník  
- Bc. Gabriela Horčíková - člen, Ing. Pavel Báča - náhradník 
- Ing. Pavel Brettschneider - člen, Mgr. Miroslav Muselík - 

náhradník 
- Ludmila Lišková - člen, Karel Musil - náhradník 

3. Komisi pro hodnocení nabídek: 
- JUDr. Miloš Izák - člen, Mgr. Peter Kopunecz - náhradník 
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- Ing. Miloš Mička - člen, RNDr. Josef Ošťádal - náhradník  
- Bc. Gabriela Horčíková - člen, Ing. Pavel Báča - náhradník 
- Ing. Pavel Brettschneider - člen, Mgr. Miroslav Muselík - 

náhradník 
- Ludmila Lišková - člen, Karel Musil - 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 

 
 
Rada města ukládá: 
 
2799/R/191112 Vedoucímu odboru vnitřních věcí městského úřadu sledovat měsíční 

spotřebu plynu u odběrného místa č. 9300511421 a č. 9300511410, 
obě na nám. T. G. Masaryka č. o. 29,  a odběrného místa č. 
9300509113 na ul. Olomoucké č. o. 2, všechny v Moravské Třebové, 
a předávat zjištěná data počínaje měsícem prosinec 2012 nejpozději 
do 5 pracovních dnů na odbor majetku města a komunálního 
hospodářství. 
 
Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 
 

2800/R/191112 Vedoucí Centra volného času sledovat měsíční spotřebu plynu u 
odběrného místa č. 9300520123 na ul. Komenského č. o. 64 
v Moravské Třebové, a předávat zjištěná data počínaje měsícem 
prosinec 2012 nejpozději do 5 pracovních dnů na odbor majetku 
města a komunálního hospodářství. 
 
Z: Bc. Lucie Jakubková, vedoucí CVČ 
 

2801/R/191112 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat ve 
věci prodeje pozemku parc. č. 678/1 v obci Moravská Třebová a k. ú. 
Boršov u Moravské Třebové o ceně ve výši 60 Kč/m2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 17.12.2012   

2802/R/191112 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství doplnit 
tisk č. 40,  Záměr prodeje  pozemku parc. č. 1893/1 a 1891/1  v obci a 
k.ú. Moravská Třebová, ul. Jevíčská, o vyjádření ORM, OŽP, správce 
toku a o stanovisko OMMKH k ceně. 
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 Usnesení rady města ze dne 19.11.2012 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 17.12.2012   

 
 
Rada města odkládá: 
 
2803/R/191112 Projednání tisků: 

- č. 40, Záměr prodeje  pozemku parc. č. 1893/1 a 1891/1  v obci a 
k.ú. Moravská Třebová, ul. Jevíčská, 

- č. 52, Návrh na povolení vybudovaní vjezdu na ul. Jevíčské, do 
doby rozhodnutí OVUP ve věci manželů Lujkových, 

- č. 61, Dodatek č. 2 SOD na vícepráce dle výsledků JŘBU v rámci 
akce Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace 
ČOV, do doby schválení dodatku a změnových listů na SFŽP. 

 
 
V Moravské Třebové 19.11.2012 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 

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

 
 


