
Město Moravská Třebová 1

Usnesení rady města ze dne 16.09.2013

Usnesení
z 88. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.09.2013 
od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za 
účasti 4 členů rady města.

Rada města schvaluje:

3491/R/160913 Předložený program schůze rady města.

3492/R/160913 Dodatek č. 2 vnitřního předpisu č. 9/2011, Směrnice k provádění 
inventarizace majetku a závazků města Moravská Třebová, dle 
předloženého návrhu.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

3493/R/160913 Dohodu o provozu kanalizace Moravská Třebová v režimu 
předčasného užívání mezi městem Moravská Třebová a 
provozovatelem VHOS, a.s. Moravská Třebová dle předloženého 
návrhu.

Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta

3494/R/160913 Uzavření smlouvy o reklamě se společností VHOS, a.s., se sídlem 
Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 48172901 v souladu 
s předloženým návrhem.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

3495/R/160913 Bezplatné použití znaku města Vinotéce u Zámku, Zámecké náměstí, 
Moravská Třebová, na etiketách lahvových vín, které by sloužily jako 
upomínkové předměty.

Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST

3496/R/160913 Bezplatné použití znaku města Moravské Třebové na sportovních 
dresech žáků Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, 
okres Svitavy.

Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST

3497/R/160913 Ceny propagačních materiálů města takto:

1. Cenu přívěsků na klíče s logem města Moravská Třebová ve výši 
14 Kč/ks. Prodejce bude respektovat cenu stanovenou městem a 
zvýší ji maximálně o 10% (odměna prodejci).

2. Cenu kuličkového pera s logem města Moravská Třebová ve výši 8 
Kč/ks. Prodejce bude respektovat cenu stanovenou městem a 
zvýší ji maximálně o 10% (odměna prodejci).
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3. Cenu sady dřevěných pastelek s logem města Moravská Třebová 
ve výši 6 Kč/ks.  Prodejce bude respektovat cenu stanovenou 
městem a zvýší ji maximálně o 10% (odměna prodejci).

4. Cenu pilníků s logem města Moravská Třebová ve výši 9 Kč/ks. 
Prodejce bude respektovat cenu stanovenou městem a zvýší ji 
maximálně o 10% (odměna prodejci).

5. Cenu zapalovačů s logem města Moravská Třebová ve výši 9 
Kč/ks. Prodejce bude respektovat cenu stanovenou městem a 
zvýší ji maximálně o 10% (odměna prodejci).

6. Cenu turistických pláštěnek s logem města Moravská Třebová ve 
výši 28 Kč/ks. Prodejce bude respektovat cenu stanovenou 
městem a zvýší ji maximálně o 10% (odměna prodejci).

7. Cenu sady svíček s logem města Moravská Třebová ve výši 110 
Kč/ks. Prodejce bude respektovat cenu stanovenou městem a 
zvýší ji maximálně o 10% (odměna prodejci).

Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST

3498/R/160913 Uzavření Turistického informačního centra v Moravské Třebové ve 
dnech od 23.12.2013 do 05.01.2014. 

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

3499/R/160913 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok 

1. na byt č. 5 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 9. 2013,

2. na byt č. 4 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 9. 2013 s podmínkou úhrady závazků 
vůči městu po splatnosti před podpisem nájemní smlouvy, 

3. na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 na Zámeckém náměstí č. o. 1 
v Moravské Třebové s platností od 1. 9. 2013 s podmínkou úhrady 
závazků vůči městu po splatnosti před podpisem nájemní smlouvy, 

4. na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 9. 2013,

5. na byt č. 3 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 9. 2013,

6. na byt č. 18 o velikosti 2 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 9. 2013,

7. na byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 10. 2013, 

8. na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Jiráskově č. o. 124 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 10. 2013,

9. na byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na nám. T.G.Masaryka č. o. 35 
v Moravské Třebové s platností od 1. 10. 2013, 

10.na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na nám. T.G.Masaryka č. o. 35 



Město Moravská Třebová 3

Usnesení rady města ze dne 16.09.2013

v Moravské Třebové s platností od 1. 10. 2013,

11.na byt č. 13 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 10. 2013 s podmínkou úhrady závazků 
vůči městu po splatnosti před podpisem nájemní smlouvy, 

12.na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 10. 2013, 

13.na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 9 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 10. 2013,

14.na byt č. 21 o velikosti 2 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 10. 2013, 

15.na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na Zámeckém náměstí č. o. 1 
v Moravské Třebové s platností od 1. 10. 2013. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3500/R/160913 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 3 o velikosti 
3 + 1 na nám. T.G.Masaryka č. o. 39 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

3501/R/160913 Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 o velikosti 1 + 1 na ul. 
Olomoucké č. o. 12 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

3502/R/160913 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 3 o velikosti 
1 + 1 na ul. Bránské č. o. 8 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

3503/R/160913 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 2 o velikosti 
2 + 1 na ul. Bránské č. o. 17 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

3504/R/160913 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 3 o 
velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 17 v Moravské Třebové s platností 
od 1. 9. 2013 s podmínkou úhrady nájmu za měsíc září 2013, dále 
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splátky dluhu na nájmu dle uzavřené dohody o uznání dluhu a úhrady 
dalších závazků vůči městu po splatnosti ve splátkách. Nájemní 
smlouva bude prodlužována vždy o 1 měsíc v případě úhrady nájmu 
za příslušný měsíc, úhrady splátky dluhu dle dohody o úhradě dluhu 
ve splátkách a úhrady splátky dluhu za komunální odpad.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3505/R/160913 Uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 106 o velikosti
1 + 0 v Domě zvláštního určení na ul. Svitavské č. o. 24 v Moravské 
Třebové. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3506/R/160913 Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 312, uzavřené dne 
1. 4. 2005, na ul. Komenského č. o. 64 v Moravské Třebové,dohodou 
ke dni 31. 10. 2013.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3507/R/160913 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru o 
výměře 36,01 m2 v domě č. p. 1479 na ul. Svitavské č. o. 24 
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

3508/R/160913 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 182 o celkové výměře  2950 m2, 
druh pozemku trvalý travní porost, v obci Moravská Třebová a k. ú. 
Boršov u Moravské Třebové, za účelem sečení trávy.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3509/R/160913 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 183/2 celkové výměře 734 m2, 
druh pozemku trvalý travní porost, v obci Moravská Třebová a k. ú. 
Boršov u Moravské Třebové, za účelem sečení trávy.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3510/R/160913 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2603/2 o výměře 509 m2, 
druh pozemku zahrada, v obci a k. ú. Moravská Třebová, za účelem 
zřízení zahrady v zahrádkářské osadě u tenisových kurtů.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3511/R/160913 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2936/5 o výměře 19 m2, druh 
pozemku orná půda, v obci a k. ú. Moravská Třebová, za účelem 
zřízení terasy u domu Hřebečská č. o. 4 v Moravské Třebové.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
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3512/R/160913 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1375 o výměře 27 m2, druh 
pozemku zahrada, v obci a k. ú. Moravská Třebová, na ul. Školní, za 
účelem zřízeni zahrady.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3513/R/160913 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2936/6 o výměře cca 400 m2, 
druh pozemku orná půda, v obci a k. ú. Moravská Třebová, na ul. 
Svitavské, za účelem zřízení parkovací plochy.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3514/R/160913 Pronájem části pozemku parc. č. 595/1 o výměře  340 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, na ul. Tyršově, v obci a k. ú. Moravská 
Třebová, za účelem zřízení oplocené zahrady. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou a nájemné bude stanoveno dle usnesení 
rady města č. 1737/R/050405, bod 3.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3515/R/160913 Pronájem části pozemku parc. č. 595/1 o výměře  100 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, na ul. Tyršově, v obci a k. ú. Moravská 
Třebová, za účelem zřízení oplocené zahrady. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou a nájemné bude stanoveno dle usnesení 
rady města č. 1737/R/050405, bod 3.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3516/R/160913 Uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 36/2008 ze dne 18. 
prosince 2008, uzavřené mezi městem Moravská Třebová a II. 
Mateřskou školou, Jirásková 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy, 
kterým se sníží plocha vypůjčeného pozemku parc. č. 595/1, v obci a 
k. ú. Moravská Třebová na 3.960 m2 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3517/R/160913 Záměr výpůjčky nebytového prostoru – jednací místnosti č. 120 o 
výměře 21,9 m2 na 2 dny/měsíčně v domě č. p. 178 na ul. Olomoucké 
č. o. 2 v Moravské Třebové pro Poradnu pro rodinu Pardubického 
kraje. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3518/R/160913 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování 
zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN, v obci Moravská 
Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové na 
pozemku p. č. 3817/6 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 
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věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou 
jednorázové odměny stanovené dohodou ve výši 7.000 Kč plus DPH 
v zákonné výši, na dobu neurčitou. Náklady spojené s uzavřením 
smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3519/R/160913 Uzavření smlouvy smlouvě budoucí 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 na pozemku p. č. 2055/1 a 
2055/2 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 1.000 Kč včetně DPH v zákonné výši, na 
dobu neurčitou. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí 
oprávněný z věcného břemene.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3520/R/160913 Uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace a 
zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí
na akci „Moravská Třebová - Regenerace městských parků“ s firmou 
Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r.o., Ponávka 2, 602 00 Brno, IČ 
46344535, podle předloženého návrhu.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

3521/R/160913 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku - vypracování projektové dokumentace a zpracování žádosti 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na akci „Chodník podél silnice II/368, Moravská 
Třebová“ s Ing. Jiřím Kuličem, Palackého třída 2549, 530 02 
Pardubice, IČ 74004417, podle předloženého návrhu.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

3522/R/160913 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku - vypracování projektové dokumentace a zpracování žádosti 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na akci „Rekonstrukce chodníku v ulici Jevíčská, 
Moravská Třebová“ s Ing. Jiřím Kuličem, Palackého třída 2549, 530 02 
Pardubice, IČ 74004417, podle předloženého návrhu.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

3523/R/160913 Uzavření mandátní smlouvy na výkon zadavatelských činností na 
podlimitní veřejné zakázce na dodatečné stavební práce v rámci 
projektu Město Moravská Třebová - odkanalizování Udánek, Sušic, 
Boršova a modernizace ČOV s RTS, a. s., se sídlem: Lazaretní 13, 
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Brno, PSČ: 615 00 IČ: 25533843, zastoupené:  Ing. Jiřím Košuličem, 
předsedou představenstva, dle předloženého návrhu.  

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
3524/R/160913 Z důvodu neposkytnutí součinnosti pro podpis smlouvy ze strany 

vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Moravská Třebová –
projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV –
změny v Udánkách a Boršově,“ uzavření smlouvy s druhým v pořadí 
tohoto výběrového řízení, firmami, které podaly společnou nabídku, 
FORTEX - AGS, a.s., se sídlem: Šumperk, Jílová 1550/1, 
PSČ 787 92, IČ: 001 50 584, a Stavební vodohospodářská, s. r. o. se 
sídlem: Moravská Třebová - Předměstí, Olomoucká 139/4, 
PSČ 571 01, IČ: 287 71 346.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

3525/R/160913 Zadávací řízení na veřejnou zakázku Přeprava a odstranění odpadu 
z katastrálního území města Moravská Třebová a dále schvaluje:

1. Zadávací dokumentaci (včetně příloh).

2. Komisi pro otevírání obálek, hodnotící komisi, která bude současně 
plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace uchazečů:

- Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník
- Ing. Pavel Charvát, člen, Ing. Miloš Mička, náhradník
- Bc. Gabriela Horčíková, člen, Josef Švichký, náhradník
- Ing. Jaroslav Mynář, člen, Ing. Roman Keprt, náhradník
- Ing. Andrej Kašický, člen, Mgr. Aleš Mlynář, náhradník

3. Druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle § 27, zákona č. 
137/2006 Sb. v platném znění.

4. Lhůta pro podání nabídek: minimálně 52 dnů od data zahájení 
zadávacího řízení.

5. Základním hodnotícím kritériem pro zadání obou částí veřejné 
zakázky bude nabídková cena (bez DPH) za celý předmět plnění a 
jeden rok plnění předmětu veřejné zakázky.

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

Rada města souhlasí:

3526/R/160913 S plánovaným navýšením objemu mzdových prostředků správy v roce 
2014 o 470 tis. oproti skutečnosti roku 2013 za účelem provedení 
platových úprav u pracovníků městského úřadu.

Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Rada města promíjí:
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3527/R/160913 Pohledávku ve výši 5.000 Kč za nájem a služby bytu č. 2 v Boršově č.
p. 73 za měsíc leden 2012.

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

Rada města zamítá:

3528/R/160913 Žádost o uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce a 
potvrzuje své usnesení č. 2631/R/151012, kterým bylo schváleno 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:

3529/R/160913 Schválit  prodej pozemku parc. č. 422/2 o výměře 1056 m2, druh 
pozemku zahrada v obci Moravská Třebová a katastrálním území 
Boršov u Moravské Třebové za vzájemně sjednanou kupní cenu ve 
výši 73.920 Kč, která bude žadatelkou uhrazena před podpisem kupní 
smlouvy.    

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3530/R/160913 Schválit prodej pozemku parc. č. 2019/35 o výměře 12 m2, druh 
pozemku zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Nerudova za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 1.440 Kč, kterou 
uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující před podpisem 
kupní smlouvy uhradí náklady související  s prodejem, a to ve výši  
5.324 Kč.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3531/R/160913 Schválit předloženou smlouvu o bezúplatném převodu pozemku p. č. 
2556/13, druh pozemku ostatní plocha o výměře  161 m2 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Nádražní do vlastnictví 
města Moravská Třebová.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města bere na vědomí:

3532/R/160913 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.

3533/R/160913 Předloženou zprávu z jednání komise památkové péče rady města ze 
dne 12.08.2013.
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3534/R/160913 Předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a 
péče o děti konané dne 28.08.2013.

3535/R/160913 Předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 
09.09.2013.

3536/R/160913 Ve věci zeleně v okolí sousoší Kalvárie:

1. Stanovisko komise památkové péče rady města k řešení situace lip 
u Kalvárie na Křížovém vrchu ze dne 26.08.2013.

2. Žádost P. Františka B. Urigy, OFM, administrátora farnosti, o 
provedení komplexní úpravy zeleně v lokalitě Kalvárie ze dne 
23.08.2013.

3. Zápis z jednání komise životního prostředí rady města ze dne 
09.08.2013 – Vyjádření komise životního prostředí ke kácení 
starých lip u sousoší Kalvárie.

4. Vyjádření odboru životního prostředí městského úřadu k žádosti P. 
Františka B. Urigy, OFM, administrátora farnosti o provedení 
komplexní úpravy zeleně v lokalitě Kalvárie.

3537/R/160913 Předložené rozbory hospodaření příspěvkových organizací města 
Moravská Třebová k 30.06.2013.

3538/R/160913 Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro 
strategický rozvoj města ze 15.08.2013.

Rada města vyhlašuje:

3539/R/160913 Ve smyslu § 23 odst. 7, písm. a) a § 34 odst. 2 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, jednací řízení bez uveřejnění na 
dodavatele víceprací akce „Město Moravská Třebová –
odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ a 
schvaluje:

1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k jednacímu řízení 
bez uveřejnění:
- Hochtief CZ, a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ: 

46678468. 

2. Hodnotící komisi ve složení:

- JUDr. Miloš Izák, člen, Ing. Václav Mačát, náhradník
- Ing. Pavel Bretschneider, člen, Eva Štěpařová, náhradník
- Mgr. Miroslav Muselík, člen, Mgr. Peter Kopunecz, náhradník
- Ing. Miroslav Netolický, člen, PhDr. Hana Horská, náhradník
- Ludmila Lišková, člen, Karel Musil, náhradník

3. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je 
výše nabídkové ceny bez DPH.
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Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
Rada města ukládá:

3540/R/160913 Ředitelům:

- Sociálních služeb města Moravská Třebová,
- Kulturních služeb města Moravská Třebová,
- Základní umělecké školy Moravská Třebová,
- Základní školy Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy
- Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres 

Svitavy
- Základní školy Moravská Třebová Palackého 1351, okres Svitavy
- I. MŠ Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy (včetně 

odloučených pracovišť Boršov 102 a Sušice 52),
- II.MŠ Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy (včetně 

odloučeného pracoviště Tyršova 548),
- Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové,
- Domu dětí a mládeže Moravská Třebová

jmenovat inventarizační komise, zpracovat plán inventarizace a vydat 
pokyny  k provedení inventarizace majetku a závazků k datu  řádné  
účetní  závěrky,  tj.  k 31.12.2013.

Z: ředitelé organizací
T: 31.12.2013

3541/R/160913 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství:

1. Zabezpečit posouzení lip kolem sousoší Kalvárie z hlediska jejich 
zdravotního stavu a požadavku na jejich radikální ořez s cílem 
zlepšit pohled na sousoší Kalvárie.

T: 31.10.2013

2. Zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2014 vyčištění východního 
svahu kopce pod Kalvárií od náletových dřevin.

T: 30.11.2013

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města odkládá:

3542/R/160913 Projednání tisku č. 8 (Žádost o změnu územního plánu města 
Moravská Třebová).

Rada města ruší:

3543/R/160913 Své usnesení č. 3440/R/250713 ze dne 25.7.2013 o uzavření smlouvy 
o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Moravská 
Třebová – projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a 
modernizace ČOV – změny v Udánkách a Boršově,“ firmou OHL ŽS, 



Město Moravská Třebová 11

Usnesení rady města ze dne 16.09.2013

a.s., se sídlem: Burešova 938/17, 602 02 Brno – střed, IČ: 46342796
z důvodu neposkytnutí součinnosti pro podpis smlouvy ze strany 
vítěze výběrového řízení.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

V Moravské Třebové 16.09.2013
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

JUDr. Miloš Izák                                                              MUDr. Petr Kelča
starosta města                                                                  člen rady města




