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Usnesení rady města ze dne 18.02.2013

Usnesení

z 69. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 18.02.2013 
od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za 
účasti 7 členů rady města.

Rada města schvaluje:

2976/R/180213 Předložený program schůze rady města.

2977/R/180213 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 3 o 
velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 39 v Moravské Třebové, 
s platností od 1. 2. 2013 s podmínkou uzavření dohody o úhradě 
dluhu ve splátkách dle předloženého vzoru. Nájemní smlouva bude 
prodlužována vždy o 1 měsíc v případě úhrady nájmu za příslušný 
měsíc a úhrady splátky dluhu dle dohody o úhradě dluhu ve splátkách. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2978/R/180213 Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, o velikosti 1 + 0, o výměře 
34,14 m2 v 1. NP bytového domu, původně označeného sekce A, 
nyní uváděného č. o. 2, č. p.1552 na ul. Hřebečské v Moravské 
Třebové.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2979/R/180213 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 15 o 
velikosti 1 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2980/R/180213 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 0,5 roku na byt č. 7 o 
velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností 
od 1. 3. 2013.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2981/R/180213 Prodej části dešťové kanalizace, uložené v pozemcích 2936/40 a 
2936/55  za budovami firmy Atek, s.r.o. se sídlem v Moravské 
Třebové, část Předměstí č. p. 1599 ul. Svitavská č. o. 66  v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová a to v úseku od šachty č.  5 po 
šachtu č. 41/05 (jedná se cca o 17 m) firmě Atek, s.r.o. se sídlem 
v Moravské Třebové, část Předměstí č. p. 1599 ul. Svitavská č. o. 66 a 
to za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 111.843  bez DPH Kč, 
kterou kupující uhradí na základě daňového dokladu vystaveného 
prodávajícím.      

Podmínky prodeje: 

1. Šachta č. 5 bude součástí prodeje, šachta č. 41/05 zůstane 
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v majetku města

2. Kupující zabezpečí, aby nezasáklá voda odtékající přes 
bezpečnostní přeliv nepoškodila stávající dešťovou kanalizaci 

3. Kupující původní napojení od firmy Atek, s.r.o. se sídlem 
v Moravské Třebové, část Předměstí č. p. 1599 ul. Svitavská č. o. 
66  v šachtě č. 41/05 fyzicky zruší. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2982/R/180213 Uzavření smlouvy o dílo dle návrhu, který byl součástí zadávací 
dokumentace, s vítězem zadávacího řízení veřejné zakázky „Cesta od 
renesance k baroku – 3D digitální model“ Ing. Jakubem Fafílkem, 
Kunčina 270, PSČ 569 24, IČ 76237583.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

2983/R/180213 Ve věci projektu „Cesta od renesance k baroku – propagace“
následující usnesení:

1. Rada města schvaluje předložené Odůvodnění nového posouzení 
a hodnocení nabídek podle §79, odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách v rámci zadávacího řízení „Cesta od 
renesance k baroku – propagace“.

2. Rada města ruší svoje usnesení č. 2860/R/171212, kterým bylo 
schváleno uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení 
veřejné zakázky „Cesta od renesance k baroku – propagace“ 
firmou CHAS – MT s.r.o., Svitavská 3/13, 571 01 Moravská 
Třebová, IČ 27530302.

3. 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 – propagace“.

4. Rada bere na vědomí předložený návrh Výzvy k doplnění 
dodatečných informací či podkladů podle §76, odst. 3) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který bude odeslán firmě 
CHAS – MT s.r.o., Svitavská 3/13, 571 01 Moravská Třebová, IČ 
27530302, vztahující se k veřejné zakázce „Cesta od renesance k 
baroku – propagace“.

5. Rada města zmocňuje starostu města k podpisu Výzvy k doplnění 
dodatečných informací či podkladů podle §76, odst. 3) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, firmě CHAS – MT s.r.o., 
Svitavská 3/13, 571 01 Moravská Třebová, IČ 27530302, vztahující 
se k veřejné zakázce „Cesta od renesance k baroku – propagace“.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

2984/R/180213 Uzavření smlouvy o vypracování PD Revitalizace údolní nivy Třebůvky 
v lokalitě Knížecí louka, s firmou Pöyry Environment a. s., se sídlem 
Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno - město, IČ: 46 34 75 26, 
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v souladu s předloženým návrhem.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

2985/R/180213 Uzavření dohody o postoupení práv a povinností z investorství pro 
akci „Moravská Třebová, J.K.Tyla – přeložka kNN“, s firmou ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, 
IČ:24729035, v souladu s předloženým návrhem.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

2986/R/180213 Jako fakultativní symbol obce znělku  Moravská Třebová – renesanční 
perla, hudební dílo autora Josefa Klíče v provedení žesťového  
kvarteta, zpracované ve dvou variantách.

Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

2987/R/180213 Uzavření smlouvy mezi městem Moravská Třebová a autorem 
Josefem Klíčem, předmětem které je vytvoření a svolení k využití 
hudebního díla znělka Moravská Třebová – renesanční perla, jako 
jeden ze symbolů města, podle předloženého návrhu.

Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

2988/R/180213 Bezplatné použití znaku města Muzeu Boskovicka za účelem 
vytvoření propagačního banneru Svazku obcí pro výstavbu rychlostní 
silnice R 43.

Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Rada města vyhlašuje:

2989/R/180213 Zadávací řízení na veřejnou zakázku Moravská Třebová – projekt 
odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV – změny 
v Udánkách a Boršově a schvaluje:

1. Komisi pro otevírání obálek 

a) členové:
- Ing. Aleš Houserek, zadavatelská společnost
- Lenka Potrusilová, zadavatelská společnost
- Jan Vrbka, zadavatelská společnost

b) náhradníci
- Ing. Marek Slabý, zadavatelská společnost
- Ing. Radomír Drozd, zadavatelská společnost
- Roman Hlaváč, zadavatelská společnost

2. Hodnotící komisi

c) členové:
- Ing. Aleš Houserek, zadavatelská společnost
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- JUDr. Miloš Izák, starosta města
- Ing. Václav Mačát, místostarosta města
- Ing. Miloš Mička, člen zastupitelstva města
- Ing. Martin Staněk, správce stavby

d) náhradníci:
- Ing. Marek Slabý, zadavatelská společnost
- Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta města
- Ing. Miroslav Netolický, odbor rozvoje města
- RNDr. Josef Ošťádal, člen zastupitelstva města
- Ing. František Vozák, správce stavby

3. Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení dle § 27 zákona. 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na 
dodávku stavebních prací.

4. Způsob hodnocení nabídek: 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 odkládá:

2990/R/180213 Projednání tisku č. 5 (Digitalizace kina Moravská Třebová).

V Moravské Třebové 18.02.2013
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

JUDr. Miloš Izák
starosta města

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




