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 Usnesení rady města ze dne 04.11.2013 

Usnesení 
 
z 92. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.11.2013 
od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za 
účasti 6 členů rady města. 
  
 

Rada města schvaluje: 
 
3609/R/041113 Předložený program schůze rady města. 

 
3610/R/041113 Záměr prodeje pozemku parc. č. 516 o výměře 361 m2, druh pozemku 

zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce 
Předměstí, ul. Zahradnická.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3611/R/041113 Záměr pronájmu dvou částí pozemku parc. č. 1375, každá o výměře 
27 m2, druh pozemku zahrada, v obci a v katastrálním území 
Moravská Třebová, na ul. Školní, za účelem zřízení zahrady 
u bytového domu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3612/R/041113 Pronájem části pozemků parc. č. 182 o výměře 975 m2 a parc. č. 
183/2 o celkové výměře 734 m2, oba druh pozemku trvalý travní 
porost, v katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, v obci 
Moravská Třebová, za účelem sečení trávy. Nájemné bude stanoveno 
dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 4. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3613/R/041113 Pronájem části pozemku parc. č. 2771/1 o výměře 95 297 m2, druh 
pozemku orná půda, v obci a v katastrálním území Moravská Třebová, 
část obce Předměstí, v lokalitě jihozápad, společnosti Pavlík 
a společníci, se sídlem Moravská Třebová, Nerudova čp. 48, PSČ 
57101, IČ 25948431,  za účelem zemědělského využití.  Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou od  01.11.2013 do 
31.10.2014. Nájemné bude stanoveno ve výši 2 % z průměrné ceny 
zemědělských pozemků, která je stanovena dle vyhlášky ministerstva 
zemědělství č. 412/2008 Sb., v platném znění, pro území Moravská 
Třebová na 7,47 Kč/1m2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3614/R/041113 Pronájem části pozemku parc. č. 2603/2 o výměře 509 m2, druh 
pozemku zahrada, v obci a v katastrálním území Moravská Třebová, 
v zahrádkářské osadě u tenisových kurtů, za účelem zřízení zahrady. 
Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 291/080403. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3615/R/041113 Uzavření nájemních smluv na dobu určitou 1 rok: 
1. Na byt č. 5 o velikosti 3 + 1 na Zámeckém náměstí č. o. 1 

v Moravské Třebové s platností od 1. 12. 2013.  
2. Na byt č. 4 o velikosti 3 + 1 na Farní č. o. 1 v Moravské Třebové, 

s platností od 1. 12. 2013 s podmínkou úhrady závazků vůči městu 
po splatnosti před podpisem nájemní smlouvy. 

3. Na byt č. 19 o velikosti 1 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 12. 2013.  

4. Na byt č. 5 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 12. 2013.  

5. Na byt č. 8 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 12. 2013.  

6. Na byt č. 8 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 1 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 12. 2013.  

7. Na byt č. 8 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 12. 2013.  

8. Na byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 
v Moravské Třebové s platností od 1. 12. 2013  

9. Na byt č. 10 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 12. 2013.  

10. Na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na ul. Komenského č. o. 59 
v Moravské Třebové s platností od 1. 12. 2013.  

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3616/R/041113 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 2 o 
velikosti 3 + 1 na ul. Zámecké č. o. 13 v Moravské Třebové s platností 
od 1. 9. 2013 s podmínkou úhrady dluhu na nájmu ve splátkách dle 
uzavřené dohody o úhradě dluhu ve splátkách a úhrady dalších 
závazků vůči městu po splatnosti před uzavřením nájemní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

3617/R/041113 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 2 o velikosti 
3 + 1 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové s platností od 
1. 11. 2013. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3618/R/041113 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 2 o 
velikosti 2 + 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 
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3619/R/041113 1. 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 
 

3620/R/041113 1. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 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 
 

3621/R/041113 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 1 o 
velikosti 1 + 1 na ul. Školní 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 
 

3622/R/041113 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 3 o 
velikosti 1 + 1 na ul. Olomoucké 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 
 

3623/R/041113 Předloženou dohodu o úhradě dluhu ve splátkách ve výši 23.320 Kč 
tak, že uhradí tuto částku v 17 pravidelných měsíčních splátkách. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3624R/041113 Uzavření kupní smlouvy č. 176784 mezi Městem Moravská Třebová, 
jako prodávajícím, a VČP Net, s. r. o., IČ: 27495949, se sídlem 
Hradec Králové, PSČ 500 04, Pražská třída 485/3, jako kupujícím, ve 
věci prodeje plynovodní přípojky na parc. č. 389/1 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, Předměstí, ul. Brněnská, za 
cenu ve výši 30.371 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3625R/041113 Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o zhotovení, projednání a 
provedení dokumentace a projektu Volnočasový areál Knížecí louka 
v Moravské Třebové č. INV 14/2010 v souladu s předloženým 
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návrhem. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

3626/R/041113 Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. TSMT 7/2013 s vítězem 
výběrového řízení, firmou: JS Moravská Třebová, Sušice 105, 571 01 
Moravská Třebová; IČ: 28811852, na veřejnou zakázku: Výměna 
střešní krytiny 1. etapa – severní, bytový dům, ul.Svitavská č.p.1479, 
č.o.24, Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Gabriela Horčíková; jednatelka Technických služeb Moravská 
Třebová s.r.o. 
 

3627/R/041113 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM 39/2013 ze dne 
26.6.2013 s firmou JS Moravská Třebová s.r.o., se sídlem Sušice 105, 
571 01 Moravská Třebová, IČ 28811852, na akci „Obnova střechy na 
MŠ Piaristická v Moravské Třebové“, v souladu s předloženým 
návrhem. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

3628/R/041113 Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. ORM 57/2012 ze dne 
22.10.2012 s firmou M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03, 
Pardubice - Bílé Předměstí, IČ 42196868,  na akci „Stavba komunitní 
kompostárna Moravská Třebová“ v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

3629/R/041113 Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na výkon autorského dozoru na 
stavbě „Moravská Třebová – projekt odkanalizování Udánek, Sušic a 
Boršova a modernizace ČOV“ ze dne 6.5.2011  s firmou PROJEKTY 
VODAM s.r.o. se sídlem: Hranice - Hranice I - Město, Galašova 
158, PSČ 753 01, IČ: 26821443, dle předloženého návrhu.  
  
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

3630/R/041113 Uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo, uzavřené dne 25.2.2011, 
s firmou HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 
Praha 5, IČ: 46678468, na veřejnou zakázku „Odkanalizování 
Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ - dodatečné stavební 
práce“ dle předloženého návrhu.  
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

3631/R/041113 Uzavření mandátní smlouvy na výkon zadavatelských činností na 
zakázce malého rozsahu „Poskytování poradenských služeb 
souvisejících s výběrem provozovatele kanalizace pro veřejnou 
potřebu ve vlastnictví města Moravská Třebová,“ s firmou RTS, a. s., 
se sídlem: Lazaretní 13, Brno, PSČ: 615 00, IČ: 25533843, dle 
předloženého návrhu.   
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Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

3632/R/041113 Trvalou výjimku z vnitřního předpisu č. 4/2011, Zadávání  veřejných 
zakázek  malého rozsahu, městskému úřadu, odboru sociálnímu a 
zdravotnímu, na nákup služeb poskytovaných v rámci státního 
příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47d zákona č. 359/1999 
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
Uvedený odbor není povinen při nákupu výše uvedených služeb 
postupovat v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011.  
 
Z: Mgr. Irena Škadrová, vedoucí OSVZ 
 

3633/R/041113 Výjimku z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice Zadávání zakázek 
malého rozsahu, spočívající ve snížení počtu obeslaných firem z 5 na 
3 na výběrové řízení na veřejnou zakázku „Poskytování poradenských 
služeb souvisejících s výběrem provozovatele kanalizace pro veřejnou 
potřebu ve vlastnictví města Moravská Třebová.“ 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

3634/R/041113 Ve věci veřejné zakázky „Cesta od renesance k baroku – film a 
animované spoty II.“ následující usnesení: 

1. Rada města bere na vědomí Oznámení o výsledku kontroly 
průběhu zadávacího řízení provedené Úřadem Regionální rady 
regionu soudržnosti severovýchod. 

2. Rada města ruší svoje usnesení č. 3448/R/120813, kterým byl 
schválen vítěz zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Cesta od 
renesance k baroku – film a animované spoty II.“ společnost 
DIRECT FILM s.r.o., Kounicova 686/22, 602 00 Brno – Veveří, IČ 
47911409. 

3. Rada města ruší svoje usnesení č. 3449/R/120813, kterým bylo 
schváleno uzavření smlouvy o dílo s vítězem veřejné zakázky 
„Cesta od renesance k baroku – film a animované spoty II.“ 
společností DIRECT FILM s.r.o., Kounicova 686/22, 602 00 Brno – 
Veveří, IČ 47911409. 

4. Rada města zmocňuje starostu města k podpisu předloženého 
Oznámení o zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 
nabídky vztahující se k veřejné zakázce „Cesta od renesance 
k baroku – film a animované spoty II.“ 

5. Rada města zmocňuje starostu města k podpisu předloženého 
Vyloučení uchazeče DIRECT FILM s.r.o., Kounicova 686/22, 602 
00 Brno – Veveří, IČ 47911409 z další účasti v zadávacím řízení. 

6. Rada města zmocňuje starostu města k podpisu předloženého 
Vyloučení uchazeče cine4net, s.r.o., Brněnská 1385/10, 796 01 
Prostějov, IČ 27751783 z další účasti v zadávacím řízení. 

7. Rada města ruší v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 
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137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění zadávací 
řízení na veřejnou zakázku „Cesta od renesance k baroku – film a 
animované spoty II.“. 

8. Rada města pověřuje starostu města k podpisu Oznámení o 
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Cesta od 
renesance k baroku – film a animované spoty II. 

 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
 
 
 
 
Rada města promíjí : 
 
3635/R/041113 Úhradu poplatku z prodlení úhrady dlužného nájemného ve výši 

18.257 Kč dle platebního rozkazu OS Svitavy ze dne 16.03.2011 pod 
č.j. 7C 45/2011-16. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
3636/R/041113 Schválit výkup pozemku parc. č. 3791/21, druh pozemku trvalý travní 

porost o výměře 249 m2 v obci a kat. území Moravská Třebová, část 
Sušice od společnosti Real Consult Invest s.r.o. Keltičkova 1906/46, 
Ostrava za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 37.350 Kč s tím, 
že město uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
3637/R/041113 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města. 

 
3638/R/041113 Předložený zápis z jednání komise památkové péče rady města dne 

08.10.2013. 
 

3639/R/041113 Předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 
23.10.2013. 

 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
3640/R/041113 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek 

malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku „Poskytování 
poradenských služeb souvisejících s výběrem provozovatele 
kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Moravská 
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Třebová“ a schvaluje: 

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: 
- Grant Thornton Advisory s.r.o., Praha 1 - Josefov, Žatecká 

55/14, PSČ 110 00, IČ: 26513960  
- Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5, Nábřežní ul. 
č. 4, PSČ 150 00, IČ: 47116901 

- Allowance group a.s., Na Dvorcích 1989/14, Krč, 140 00 Praha 
4, IČ: 29146640 

2. Hodnotící komisi ve složení: 
- Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník 
- Karel Musil  - člen, Eva Štěpařová - náhradník  
- Václav Žáček - člen, RNDr. Josef Ošťádal – náhradník 

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

 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
 
Rada města: 
 
3641/R/041113 Odkládá projednání tisku č. 16 (Návrh na uzavření smlouvy o správě 

Cesty od renesance k baroku). 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3642/R/041113 Stahuje z jednání tisk č. 10 z 19.08.2013 (Smlouva o spolupráci - 
zobrazování partnerů v katalogu Firmy.cz). 

 
 
V Moravské Třebové 04.11.2013 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

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

 


