
 Město Moravská Třebová 1   

 Usnesení rady města ze dne 18.08.2014 

Usnesení 
 

ze 116. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 
18.08.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. 
Masaryka za účasti 5 členů rady města. 
  
 

Rada města schvaluje: 
 
4367/R/180814 Předložený program schůze rady města. 

 
4368/R/180814 Změnu termínů plnění usnesení takto: 

 č. 3823/R/130114 

 původní termín: 27.01.2014 

 nový termín: 31.12.2014 

 č. 4101/R/280414 

 původní termín: 28.04.2014 

 nový termín: 15.09.2014 

 č. 4270/R/230614 

 původní termín: 18.08.2014 

 nový termín: 15.09.2014 

 č. 4272/R/230614 

 původní termín: 18.08.2014 

 nový termín: 15.09.2014 

 č. 4346/R/210714 

 původní termín: 18.08.2014 

 nový termín: 28.02.2015 

 č. 4347/R/210714 

 původní termín: 18.08.2014 

 nový termín: 13.10.2014 

 č. 4348/R/210714 

 původní termín: 18.08.2014 

 nový termín: 15.09.2014 

 č. 4349/R/210714 

 původní termín: 18.08.2014 

 nový termín: 15.09.2014 
 

Z: příslušní zodpovědní 
 

4369/R/180814 Čerpání částky 8.500 Kč z rezervního fondu tvořeného ze 
zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace 
Základní škola Moravská Třebová Kostelní náměstí 21, okres 
Svitavy a její využití k rozvoji činnosti organizace.  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
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4370/R/180814 Čerpání částky 11.500 Kč z rezervního fondu z ostatních titulů 
příspěvkové organizace Základní škola Moravská Třebová, 
Kostelní náměstí 21, okres Svitavy a její využití k účelu 
stanovenému dárci finančních prostředků.  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

4371/R/180814 Přijetí finančních darů takto:  
 

Pavla Navrátilová, Dětřichov 63,  
571 01 Moravská Třebová 

25.000 Kč 

Ing. Jan Kmošek, Dr. Jánského 1176/36,  
571 01 Moravská Třebová 

19.000 Kč 

AVZO Technické sporty, nám. TGM 121/18,  
571 01 Moravská Třebová 

25.000 Kč 

 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4372/R/180814 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ORM 44/2014 na akci 
„MŠ Piaristická, Moravská Třebová – Stavební úpravy sociálního 
zařízení“ s firmou HPK Stavby s.r.o., Západní 1258/39, 571 01 
Moravská Třebová, IČ: 24141640, podle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4373/R/180814 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM - 0039/14 na akci 
„Cyklostezka Brněnská – Gorazdova, Moravská Třebová“ s firmou 
STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 
00, IČ: 60838744, podle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4374/R/180814 Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ORM 30/2014 na akci 
„Vyřešení protispádu zatrubnění potoka z ulice Údolní, Moravská 
Třebová“ s firmou Stavební vodohospodářská, s.r.o, IČ: 28771346, 
podle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4375/R/180814 Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 6. 2014 na 
akci „In-Line stezka vč. lávky na Knížecí louce“ s firmou STRABAG 
a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ:60838744, 
v souladu s předloženým návrhem.   
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4376/R/180814 Uzavření kupní smlouvy o úplatném převodu plynárenského 
zařízení v lokalitě Strážnického (II. ETAPA výstavby TI pro 10 RD 
Strážnického Moravská Třebová) s firmou RWE GasNet, s.r.o., se 
sídlem: Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ:27295567, 
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v souladu s předloženým návrhem.  
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4377/R/180814 Výpověď z nájemní smlouvy č. 126N12/19 ze dne 22. listopadu 
2012, dle které město Moravská Třebová pronajímá část pozemku 
parc. č. 1482/7 (původně parc.č. 1482/1)  o výměře 200 m2, druh 
pozemku zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
na ul. Tovární. Výpověď bude podaná dle předloženého návrhu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4378/R/180814 Záměr pronájmu pozemku parc. č 1482/7 o celkové výměře 365 m2 
druh pozemku zahrada v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, na ul. Tovární za účelem pěstování ovoce a zeleniny u 
bytového domu a údržby pozemku. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4379/R/180814 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1455/1 o celkové výměře 476 
m2, druh pozemku zahrada, v obci a v katastrálním území 
Moravská Třebová, na ul. Svitavské, za účelem údržby, sečení 
trávy a pěstování ovoce a zeleniny u bytového domu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4380/R/180814 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1170 o výměře 40 m2, 
v obci a v katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Bezručově, 
za účelem zřízení zahrady u bytového domu. 
 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4381/R/180814 Pronájem části pozemku parc. č. 1460/1 o výměře 100 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, v obci a v katastrálním území Moravská 
Třebová, na ul. Svitavské společnosti D-Holz, s.r.o., IČ 60740426, 
se sídlem Poříčí 2505/15, Blansko za účelem zřízení parkovacích 
míst. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, roční 
nájemné bude stanoveno na 800 Kč bez DPH. Nájemní smlouva 
bude zároveň sloužit jako souhlas vlastníka pozemku 
s vybudováním parkoviště dle předloženého návrhu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4382/R/180814 Pronájem části pozemku parc. č. 1457/1 o výměře 5 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, v obci a v katastrálním území Moravská 
Třebová, na ul. Svitavské, Stavebnímu bytovému družstvu 
Moravská Třebová, IČ 00045683, se sídlem Moravská Třebová – 
Předměstí, Svitavská 1189/23, okres Svitavy, za účelem zřízení 
přístřešku pro kola. Přístřešek bude umístěn dle předloženého 
návrhu - varianta 2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
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neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné bude stanoveno 
dle usnesení rady města č. 1738/R050405, bod 2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4383/R/180814 Uzavření nájemní smlouvy o pronájmu částí pozemků parc. č. 447 
o výměře 117,50 m2, parc. č. 448/1, o výměře 93,80 m2 a parc. č. 
449, o výměře 13,75 m2, všechny v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Komenského, dle předloženého návrhu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4384/R/180814 Uzavření podnájemní smlouvy mezi městem Moravská Třebová a 
společnosti VN REAL, s.r.o., IČ 01583778, se sídlem Moravanská 
288/42a, Přízřenice, 619 00 Brno, o podnájmu částí pozemků parc. 
č. 447 o výměře 117,50 m2, parc. č. 448/1, o výměře 93,80 m2 a 
parc. č. 449, o výměře 13,75 m2, všechny v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Komenského, dle předloženého 
návrhu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4385/R/180814 Uzavření smlouvy o výpůjčce částí nebytového prostoru o celkové 
výměře 32,21 m2 v objektu č. p. 371 na ul. Komenského č. o. 46 
v Moravské Třebové,  

1. se Střediskem výchovné péče Svitavska, IČ: 027 09 058, se 
sídlem Polička, PSČ 57201, Květná 40, za účelem zřízení 
detašovaného pracoviště s využitím prostor max. 3 dny 
v měsíci. Náklady spojené s užíváním prostor budou hrazeny ve 
výši 1/3. 

a 

2. s Rytmus Chrudim, o.p.s., IČ: 275 16 733, se sídlem Chrudim, 
PSČ 53701, Hejdukova 392, za účelem zřízení pobočky 
organizace s využitím prostor max. 5 dnů v měsíci. Náklady 
spojené s užíváním prostor budou hrazeny ve výši 2/3. 

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4386/R/180814 Předloženou dohodu o uznání a splácení dluhu mezi městem 
Moravská Třebová a Miroslavem Zemánkem, předmětem které je 
úhrada  pokuty ve výši 1.000 Kč a náhrada škody způsobené 
městu ve výši 19.000 Kč. 
 

Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
4387/R/180814 Povolení výjimky z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice 

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na dodávku služeb 
terénního pracovníka v oblasti drog pro město Moravská Třebová. 
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Z: Bc. Hana Navrátilová, koordinátorka prevence kriminality 
 

4388/R/180814 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – Rekonstrukce 
elektroinstalace I. NP“ s fyzickou osobou Jan Kobylka, Západní 
1258/39, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 75388928,  podle 
předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4389/R/180814 Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku Demolice objektu č. 
p. 302, č. o. 64 - CVČ na ul. Komenského v Moravské Třebové 
firmu BISA s.r.o., Pospíšilova 378, 500 03 Hradec Králové, 
IČ:25863258. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4390/R/180814 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku Demolice objektu č. p. 302, č. o. 64 - CVČ na ul. 
Komenského v Moravské Třebové s firmou BISA s.r.o., Pospíšilova 
378, 500 03 Hradec Králové, IČ:25863258, podle předloženého 
návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4391/R/180814 Vítěze výběrového řízení – jednacího řízení s uveřejněním – 
Sdružení EPC Moravská Třebová (vedoucí sdružení: Amper 
Savings, a.s., účastník sdružení: EVČ s.r.o.), IČ: 01428357 (135 
82275) se sídlem Praha 4, PSČ 14000, Antala Staška 1076/33a, 
na akci Poskytování energetických služeb metodou EPC ve 
vybraných objektech v majetku města Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4392/R/180814 Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku Nákup židlí pro 
kulturní dům Boršov firmu Ambra - Group, s.r.o., Sviadnov, 
Nádražní 289, IČ: 25379887. 
 
Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 
 

4393/R/180814 Zahraniční pracovní cestu JUDr. Miloše Izáka, Ing. Miloše Mičky a 
RNDr. Josefa Ošťádala do partnerského města Staufenberg  ve 
dnech 05. - 07.09.2014.  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

4394/R/180814 Předložené vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady 
města Moravská Třebová na volební období 2010 - 2014. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
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Rada města doporučuje: 
 
4395/R/180814 Řešit dopravní situaci na ulici Marxově zvýšeným soustavným 

dozorem městské policie. 
 
Z: Karel Bláha, velitel městské policie 

 
 
Rada města souhlasí: 
 
4396/R/180814 S prodloužením smlouvy na dodávky drogistického a hygienického 

zboží pro provoz domova pro seniory Sociálních služeb města 
Moravská Třebová do konce roku 2014 s firmou PAPERA s.r.o., 
Hálkova 2217/13, 568 02 Svitavy, IČ:25945653 za stávajících 
cenových podmínek z důvodu zrušení nového výběrového řízení 
vzhledem k vyřazení jediné podané nabídky. 
 
Z: Ing. Emil Maléř, ředitel Sociálních služeb města 
 

4397/R/180814 S uzavřením předložené smlouvy o partnerství s finančním 
příspěvkem mezi příspěvkovou organizací Základní škola Moravská 
Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy, IČ: 62031813 a T-E-V 
Pardubice, s. r. o., se sídlem Fáblovka 404, 533 52 Pardubice II – 
Polabiny, IČ: 28785878, která upravuje  vzájemnou spolupráci při 
realizaci projektu „Dotkněme se budoucnosti“ 
(CZ.1.07/1.3.00/51.0018) v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost. 
 
Z: Mgr. Petr Vágner, ředitel základní školy 

 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
4398/R/180814 Schválit podporu záměru Gymnázia Moravská Třebová - přijímání 

dojíždějících studentů s možností zajištění bezplatného ubytování a 
stravování v areálu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy 
Ministerstva obrany v Moravské Třebové, Jevíčská 7 s finanční účastí 
města Moravská Třebová. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

4399/R/180814 Schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 5/2014 rozpočtu města, 
kterou budou změněny závazné ukazatele na rok 2014 takto (v tis. 
Kč): 
 
a) závazné ukazatele stanovené radě města 
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úprava 

rozpočtu

rozpočet 2014

po úpravě

Rozpočtové zdroje:

Rozpočtové příjmy CELKEM 12 900,00 217 710,00

Financování:

Zapojení zůstatků finančních prostředků                                                

na ZBÚ a účelových fondech k 31.12.2013 0,00 23 950,00

Půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OUSB 2 150,00 0,00 2 150,00

Celkové rozpočtové zdroje 12 900,00 243 810,00

Rozpočtové potřeby:

Rozpočtové výdaje CELKEM 12 900,00 236 410,00

Financování:

Splátky jistiny přijatých úvěrů 0,00 7 400,00

Operace z peněžních účtů nemající charakter 

příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00

Celkové rozpočtové potřeby 12 900,00 243 810,00230 910,00

rozpočet 2014

před úpravou

204 810,00

23 950,00

230 910,00

223 510,00

7 400,00

 
  

b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace  

úprava 

příspěvku

příspěvek 2014      

po úpravě
Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179 2 605,12 -30,00 2 575,12

Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351 4 892,00 50,00 4 942,00

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová 921,00 10,00 931,00

Kulturní služby města Moravská Třebová 8 100,00 85,00 8 185,00

 příspěvek 2014 

před úpravou

 
 
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
4400/R/180814 Schválit uzavření smlouvy s Gymnáziem, Moravská Třebová, 

Svitavská 310, IČ: 62033131 o poskytnutí provozní dotace ve výši 
110.000 Kč na úhradu nákladů spojeným s ubytování a stravování 
dojíždějících studentů v areálu Vojenské střední školy a Vyšší 
odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové, Jevíčská 7 ve 
školním roce 2014/2015. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

4401/R/180814 Schválit uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 
30.000 Kč se Základní školou Moravská Třebová, Čs. armády 179, 
okres Svitavy, IČ: 63609053 na částečně krytí nákladů na pořízení 
ovládacího pultu jazykové učebny. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

4402/R/180814 Schválit uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 
10.000 Kč s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 
532 11 Pardubice, IČ:70892822 na částečně krytí nákladů na pořízení 
dopravního radaru. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
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4403/R/180814 Rozpočtové opatření č. 6/2014 rozpočtu města - poskytnutí finančních 

příspěvků uvedeným subjektům, příspěvky budou uhrazeny 
z vyčleněné rozpočtové rezervy: 

TJ Sokol Boršov 20 000 Kč

oprava střešní krytiny na budově kabin

Středisko výchovné péče Svitavy 0 Kč

vybavení pro zahájení činnosti střediska

Sdružení Fermáta 28 000 Kč

účast na soutěžním festivalu pěveckých sborů ve 

Vlaardingenu

ZO SBTS Moravská Třebová 10 000 Kč

technické vybavení pro přípravu a sportovní činnost 

mládeže

CELKEM 58 000 Kč  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

4404/R/180814 Schválit Plán financování obnovy infrastrukturního majetku na období 
2014 – 2023 v souladu s předloženým návrhem.   
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4405/R/180814 Schválit doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým 
návrhem RNDr. Františka Matouška, variantou č. 2. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

4406/R/180814 Schválit poskytnutí stipendia následujícím studentům vysokých škol: 

1. Bc. Danielu Marvanovi. 

2. Aleně Jílkové. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

4407/R/180814 Schválit změnu účelu využití poskytnuté neinvestiční dotace Oblastní 
charitě Moravská Třebová ve výši 300.000 Kč v roce 2014 
z původního účelu – provoz stacionáře Domeček na nový účel – 
zajištění poskytovaných registrovaných sociálních služeb.  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

4408/R/180814 Schválit vklad majetku města uvedeného v následujícím přehledu 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:  
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inv. č. pořizovací cena

2692 TS 7 080,00 Kč                            

2769 TS 5 421,00 Kč                            

2770 TS 6 183,00 Kč                            

2788 TS 6 207,00 Kč                            

2812 TS 6 219,00 Kč                            

2814 TS 12 439,00 Kč                          

2815 TS 7 236,00 Kč                            

2816 TS 7 236,00 Kč                            

58 021,00 Kč                

vodovodní přípojka - napojení - Udánky (FO)

vodovodní přípojka - napojení - Udánky 96 (FO)

vodovodní přípojka - napojení - Garážní  (FO)

021/021091 - vodovody - inženýrské sítě celkem

vodovodní přípojka - napojení - Udánky 67 (FO)

vodovodní přípojka - napojení - Boršov novostavba (FO)

vodovodní přípojka - napojení - Udánky (FO)

Přehled majetku – vodovody - účet 021

vodovodní přípojka - napojení - Lanškrounská 72 (FO)

vodovodní přípojka - napojení - Udánky novostavba (FO)

021/021091 Stavby- inž. sítě 
název majetku

 
 
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
4409/R/180814 Schválit 3 dražební vyhlášky dobrovolné dražby konané dne 

18.10.2014 dle předloženého návrhu v souladu se zákonem č. 
26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů na 
prodej nemovitostí:  

1. Pozemek parc. č. 3498 o výměře 1.243 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, který vznikl dle GP č. 2609-178/2014, vyhotoveného 
Geodézií Svitavy, potvrzeného KÚ pro Pardubický kraj dne 
11.04.2014 z původního pozemku parc.č. 3498 a 3499 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část obce Sušice.      

Výchozí cena pozemku  pro dražbu:  336.000 Kč. 

2. Pozemek parc. č. 3501/1 o výměře 911 m2, druh pozemku orná 
půda, který vznikl dle GP č. 2609-178/2014, vyhotoveného 
Geodézií Svitavy, potvrzeného KÚ pro Pardubický kraj dne 
11.04.2014 z původního pozemku parc.č. 3501 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část obce Sušice.  

Výchozí cena pozemku  pro dražbu:  246.000 Kč. 

3. Pozemek parc.č. 3501/2 o výměře 1.123 m2, druh pozemku orná 
půda, který vznikl dle GP č. 2609-178/2014, vyhotoveného 
Geodezií Svitavy, potvrzeného KÚ pro Pardubický kraj dne 
11.04.2014 z původních pozemků parc.č. 3498, 3499 a 3501 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Sušice.      

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 303.210 Kč.    
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4410/R/180814 Schválit 8 dražebních vyhlášek opakovaných dobrovolných dražeb 
konaných dne 18.10.2014 dle předloženého návrhu v souladu se 
zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších 
předpisů na prodej nemovitostí:  

1. Pozemek parc. č. 2632/2 o výměře 397 m2, druh pozemku ostatní 
plocha a pozemek parc. č. 2631/3 o výměře 297 m2, druh pozemku 
trvalý travní porost vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. J. K. Tyla, které tvoří jeden stavební pozemek.   
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 Výchozí cena pozemku  pro dražbu:  347.000 Kč. 

2. Pozemek parc. č. 2055/94 o výměře 1334 m2, kultura orná půda 
v obci a    katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického.   

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 365.000 Kč.  

3. Pozemek parc. č. 2055/95 o výměře 1.565 m2, kultura orná půda 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického. 

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 604.000 Kč. 

4. Pozemek parc. č. 2055/97 o výměře 1.773 m2, kultura orná půda 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického.  

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 710.000 Kč. 

5. Bytový dům na ul. Zámecká č. p. 220, č. o. 1a na stavebním 
pozemku parc. č. 194/3, včetně stavebního pozemku parc. č. 194/3 
o výměře 164 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří vše v obci a 
k. ú. Moravská Třebová, část obce Město.    

Výchozí cena nemovitosti pro dražbu: 300.000 Kč.       

6. Bytová jednotka č. 257/1 nacházející se v budově č. p. 257, č. o. 2 
na ul.  K. Čapka v Moravské Třebové, na stavebním pozemku 
parc. č. 1098/1, včetně podílu id. 3990/10000 na společných 
částech budovy a na předmětném stavebním pozemku v obci a k. 
ú. Moravská Třebová, část obce Předměstí. 

Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 250.000 Kč. 

7. Bytová jednotka č. 148/4 nacházející se v budově č. p. 148, č. o. 
22 na ul. Olomoucké v Moravské Třebové, na stavebním pozemku 
parc. č. 848, včetně podílu id. 2734/10000 na společných částech 
budovy a na předmětném stavebním pozemku, dále včetně podílu 
id. 1/7 na zděné kůlně na st. pozemku 849, včetně podílu ve výši 
1/7 na stavebním pozemku parc. č. 849   v obci a k. ú. Moravská 
Třebová, část obce Předměstí.    

Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 150.000 Kč. 

8. Bytová jednotka č. 169/4 v budově č. p. 169, č. o. 8 na ul. 
Cihlářově v Moravské Třebové, na stavebním pozemku parc. č. 
102/1, včetně podílu id. 1386/10000 na společných částech 
budovy a na předmětném stavebním pozemku v obci a k. ú. 
Moravská Třebová, část obce Město.  

Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 390.000 Kč.     
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4411/R/180814 Schválit prodej bytové jednotky č. 352/10 na ul. Olomoucké č. o. 38, č. 
p. 352, včetně podílu id. 326/10000 na pozemku parc. č. 2254  část 
obce Předměstí v obci a k. ú. Moravská Třebová, na společných 
částech domu, venkovních úpravách a na stavebním pozemku parc. č. 
2254 obsazeného na základě nájemního vztahu na dobu určitou 
s automatickou obnovou nájemní smlouvy nájemníkem, za vzájemně 
sjednanou  kupní cenu ve výši 121.500 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy.   
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4412/R/180814 Schválit prodej bytové jednotky č. 1403/17 na ul. Jiráskově č. o. 97 a 
č. o. 99, č. p. 1403, včetně podílu id. 3448/189546 na pozemku parc. 
č. 2711/56  část obce Předměstí v obci a k.ú. Moravská Třebová, na 
společných částech domu na výše uvedeném pozemku, obsazené na 
základě nájemního vztahu na dobu neurčitou nájemníkem za 
vzájemně sjednanou  kupní cenu ve výši 147.200 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy. Kupující uhradí dlužné nájemné 
v celkové výši ke dni uzavření kupní smlouvy.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4413/R/180814 Schválit prodej pozemku parc. č. 861/6 o výměře 2 m2, druh pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří za vzájemně sjednanou kupní cenu ve 
výši 540 Kč bez DPH (653,40 Kč včetně 21 % DPH)  vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. 
Olomoucká s tím, že kupní cenu za uvedenou nemovitost, včetně 
DPH uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4414/R/180814 Schválit prodej pozemku st. 121/2 o výměře 3 m2, druh pozemku zast. 
plocha za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 360 Kč a pozemku 
parc. č. 3808/34 o výměře 35 m2, druh pozemku ostatní plocha  za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 2.450 Kč vše v obci Moravská 
Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové s tím, že kupní ceny za 
uvedené nemovitosti uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
4415/R/180814 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města. 

 
4416/R/180814 Předložený rozbor hospodaření města k 30.06.2014. 

 
4417/R/180814 Předložený návrh řešení parkování na ulici Jiráskově v úseku od 

křižovatky s ulicí Tyršovou po křižovatku s ulicí B. Němcové ve 
variantě střídavého stání včetně informace o jednání s Ateliérem 
malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného v Pardubicích. 
 

4418/R/180814 Informaci, že výkup pozemku parc. č. 3110/15, druh pozemku ostatní 
plocha  o výměře 40 m2, pozemku parc. č. 3110/16, druh pozemku 
ostatní plocha o výměře 19 m2  pozemku parc. č. 3110/17, druh 
pozemku ostatní plocha o výměře 59 m2, pozemek parc. č. 3400/3, 
druh pozemku orná půda o výměře 322 m2, pozemku parc. č. 
3396/12, druh pozemku ostatní plocha o výměře 517 m2  a  pozemku 
parc. č. 3072/4, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a 
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katastrálním území Moravská Třebová, část obce Udánky bude 
realizován za cenu ve výši 190 Kč/m2 s podmínkou že součástí 
výkupu bude výkup části pozemku parc. č. 3398/9 o výměře 230 m2, 
druh pozemku trvalý travní porost (jedná se cca o 40 m2). 
 

4419/R/180814 Předložené stanovisko odboru životního prostředí k zápisu komise 
životního prostředí ve věci nebezpečí zaplevelení deponované zeminy 
kolem retenční nádrže Boršov. 
 

4420/R/180814 Předloženou zprávu z jednání komise památkové péče rady města 
dne 28.07.2014. 
 

4421/R/180814 Předloženou žádost Zdeňka Jindřicha o snížení splátek dluhu na 
nájmu č. 8 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové. 
 

4422/R/180814 Předloženou petici obyvatel ul. Marxovy ve věci dopravní situace a 
bezpečnosti chodců tamtéž. 
 

4423/R/180814 Předložené varianty posouzení možností dopravního řešení na ulici 
Marxově. 
 

4424/R/180814 Předložený  dotazník, průzkum spokojenosti obyvatel města Moravské 
Třebové, zpracovaný zhotovitelem, společností  M.C.TRITON s r.o., 
v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb 
Moravská Třebová“ k realizaci aktivity „Tvorba a zavedení 
systémových změn vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti 
městského úřadu“ (tzv. komunikační strategie). 
 

4425/R/180814 Předloženou zprávu o vyřizování stížností a petic za I. pololetí 2014. 
 
 
Rada města vydává: 
 
4426/R/180814 Na základě ustanovení odst. 4 článku 2 nařízení rady města č. 1/2009 

Ceník úhrady za pořízení parkovacího lístku prostřednictvím 
parkovacích automatů a za pořízení parkovací karty a parkovací 
známky v Moravské Třebové v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Petr Václavík, vedoucí OD 

 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
4427/R/180814 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek 

malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Revize 
elektroinstalace, hromosvodů, elektrospotřebičů, nářadí a 
prodlužovacích přívodů v budovách města Moravská Třebová a jeho 
organizacích a schvaluje: 

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: 

 Milan Špaček, Pěnčín, Pěnčín 75, IČ: 16756428 
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 Pavel Šiška, Pohledy, Horní Hynčina 113, IČ: 47873191 

 Elmos Elektro s.r.o., Moravská Třebová, Olomoucká 30, IČ: 
28860489 

 Technické služby Moravská Třebová s.r.o., Moravská Třebová, 
Zahradnická 21, IČ: 25970399 

 Koschata  

 Otevřel  

 Kubín 

2. Hodnotící komisi ve složení: 

 JUDr. Miloš Izák, člen, (Ing. Pavel Brettschneider, náhradník) 

 Bc. Viera Mazalová, člen, (Jana Fabianová, náhradník) 

 Ing. Pavel Šafařík, člen (Ing. Stanislav Zemánek, náhradník) 

 Ing. Miloš Mička, člen (Václav Žáček, náhradník) 

 Ing. Dana Buriánková, člen (Ing. Miroslav Netolický, náhradník) 

3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 

 nabídková cena včetně DPH za měření jednoho elektrického 
jisticího obvodu (váha kritéria 50 %) 

 nabídková cena včetně DPH za měření jednoho hromosvodu 
(váha kritéria 20 %) 

 nabídková cena včetně DPH za měření jednoho elektrického 
spotřebiče nebo nářadí (váha kritéria 20 %) 

 nabídková cena včetně DPH za měření jednoho 
prodlužovacího přívodu (váha kritéria 10 %) 

 
Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 
 

4428/R/180814 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek 
malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Výpočetní 
technika pro Městský úřad Moravská Třebová 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: 63217503 

- OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 
Moravská Třebová, IČ: 48168921 

- T.S.BOHEMIA a.s., Olomouc - Pavlovičky, Sladovní 103/3, 
PSČ 779 00, IČ: 62304381  

- Orfast spol. s r.o., Polička, Tyršova 172, PSČ 572 01, IČ: 
48151858 

- VHH, s.r.o., Česká Třebová, Grégrova 142, PSČ 560 02, IČ: 
62065041  

2. Hodnotící komisi ve složení: 

- Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník 
- Ing. Josef Jílek, člen, Ing. Miloš Mička, náhradník 
- Ing. Marek Němec, člen, Ing. Pavel Šafařík, náhradník  
- Bc. Radim Šmehlík, DiS., člen, Ing. Stanislav Zemánek, 

náhradník 
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3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 

- Celková cena včetně DPH – 100% 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

4429/R/180814 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek 
malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Microsoft Office 
pro Městský úřad Moravská Třebová 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: 63217503 
- OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 

Moravská Třebová, IČ: 48168921 
- T.S.BOHEMIA a.s., Olomouc - Pavlovičky, Sladovní 103/3, 

PSČ 779 00, IČ: 62304381  
- Orfast spol. s r.o., Polička, Tyršova 172, PSČ 572 01, IČ: 

48151858 
- VHH, s.r.o., Česká Třebová, Grégrova 142, PSČ 560 02, IČ: 

62065041  

2. Hodnotící komisi ve složení: 

- Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník 
- Ing. Josef Jílek, člen, Ing. Miloš Mička, náhradník 
- Ing. Marek Němec, člen, Ing. Pavel Šafařík, náhradník  
- Bc. Radim Šmehlík, DiS., člen, Ing. Stanislav Zemánek, 

náhradník 

3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 

- Celková cena včetně DPH – 100% 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

4430/R/180814 Zadávací řízení na veřejnou zakázku „Realizace úspor energie – ZŠ 
Palackého, Moravská Třebová“ 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. Dušan Sejbal, člen, Ing. Josef Marek, náhradník 
- Eva Štěpařová, člen, Ing. Miroslav Netolický, náhradník 
- Ing. Petr Vlášek, člen, Karel Musil, náhradník 

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

3. Lhůta pro podání nabídek: minimálně 22 dnů od data zahájení 
zadávacího řízení. 

4. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je 
nejnižší nabídková cena. Nabídky budou vyhodnoceny podle 
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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: 
 
4431/R/180814 Vedoucí odboru majetku města a komunálnímu hospodářství sdělit 

žadateli společnosti  AGRO Kunčina a.s. se sídlem Kunčina 290, IČ 
252 62 084, že doklady předložené společností jsou dle právního 
zástupce města nedostatečné k prokázání vlastnického práva 
společnosti ke stavbám hrází rybníků na pozemcích ve vlastnictví 
města Moravská Třebová parc. č. st. 661/2 druh pozemku zast. 
plocha, způsob využití vodní dílo, hráz př., kat. území Boršov u 
Moravské Třebové, parc. 3996/2 druh pozemku zastavěná plocha, 
způsob využití  vodní dílo, hráz př., kat. území Moravská Třebová 
resp. toto právo nedokládají. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 31.08.2014 
 

4432/R/180814 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství zajistit 
zpracování Dodatku č. 1 Dohody o úhradě dluhu ve splátkách, 
uzavřené dne 24.6.2013  s manželi Zdeňkem a Janou Jindřichovými, 
oba bytem Moravská Třebová, část obce Boršov č. p. 73, tak, že 
dlužnou částku uhradí v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 
1.000 Kč.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 31.08.2014 

 
 
Rada města odkládá: 
 
4433/R/180814 Projednání tisků: 

 č. 20 (Prodej pozemku parc. č. 2711/138  v obci a k. ú. Moravská 
Třebová, ul. Jiráskova) 

 č. 36 (Pravidla pro udělování ocenění Sportovec roku) 
 
Rada města ruší: 
 
4434/R/180814 Své usnesení č. 4207/R/230614, kterým schválila pronájem plochy o 

rozměru 4 m2 na zábradlí lávky v Sušicích, která je umístěna nad 
potokem na pozemku parc. č. 3760/1, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová a je vedena v pasportech města Moravská 
Třebová pod č. 040/Moravská Třebová firmě: PhDr. Mojmír Hladík - 
„GRAFIKO, obchod a reklama“, IČ 14556936, se sídlem ve Svitavách, 



 Město Moravská Třebová 16   

 Usnesení rady města ze dne 18.08.2014 

Kollárova 4, PSČ 568 02, za účelem umístění reklamního panelu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4435/R/180814 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek 
malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Dodávka 
drogistického a hygienického zboží (čistící, desinfekční prostředky a 
další obdobný materiál a potřeby) pro provoz domova pro seniory 
Sociálních služeb města Moravská Třebová vyhlášené usnesením 
rady města č. 4178/R/020614. 
 
Z: Ing. Emil Maléř, ředitel Sociálních služeb města 

 
 
V Moravské Třebové 18.08.2014 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

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

                                                  


