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Usnesení 
 

ze 7. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.02.2011 od 
16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5 
členů rady města. 
  
  
Rada města  schvaluje:  
 
176/R/070211 Předložené Programové prohlášení Rady města na volební období 

2010 - 2014. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
 

177/R/070211 Vnitřní předpis č. 1/2011, Jednací řád Rady města Moravská Třebová, 
v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

178/R/070211 Předložený návrh plánu činnosti komise památkové péče rady města na 
rok 2011. 
 
Z: Miloslav Kužílek, předseda komise 
 

179/R/070211 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na 
rok 2011. 
 
Z: Bc. Mgr. Lenka Bártová, předsedkyně komise 
 

180/R/070211 Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci 
celosvětové akce  „Vlajka pro Tibet“  dne 10. března 2011. 
 
Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 
 

181/R/070211 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 9 o velikosti 1 
+ 1 na ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové se zájemci ve 
stanoveném pořadí. 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
 

182/R/070211 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 1 o velikosti 1 
+ 1 na ul. Olomoucké č. o. 17 v Moravské Třebové se zájemci ve 
stanoveném pořadí. 
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V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

183/R/070211 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 1 o velikosti 1 
+ 0 na ul. Bránské č. o. 12 v Moravské Třebové se zájemci 
ve stanoveném pořadí. 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

184/R/070211 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 ve 
stanoveném pořadí. 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

185/R/070211 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 6 o velikosti 1 
+ 1 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové se zájemci ve 
stanoveném pořadí- 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

186/R/070211 Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 107 v Domě zvláštního určení na 
ul. Svitavské č. o. 24 v Moravské.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

187/R/070211 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 4 o velikosti 1 
+ 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 v Moravské Třebové se zájemci ve 
stanoveném pořadí. 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

188/R/070211 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 4 o velikosti 2 
+ 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové se zájemci ve 
stanoveném pořadí. 
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V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

189/R/070211 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 5 o velikosti 3 
+ 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové se zájemci ve 
stanoveném pořadí. 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

190/R/070211 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 2 o velikosti 2 
+ 1 na nám. T.G.Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové se zájemci ve 
stanoveném pořadí. 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

191/R/070211 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 3 o velikosti 2 
+ 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

192/R/070211 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 7 o velikosti 3 
+ 1 na ul. Nádražní č. o. 17 v Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

193/R/070211 Ubytování žadatele, trvale bytem Mladějov na Moravě na městské 
ubytovně na ul. Josefské č. o. 12 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 
 

194/R/070211 V souladu s ustanovením §  711 odst. 2) písm. b) občanského zákoníku 
v platném znění z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu po dobu delší než tři měsíce,  výpověď 
z nájmu bytu na nám.T.G.Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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195/R/070211 Podání žaloby na vyklizení bytu na ul. Horní č. o. 2 v Moravské 
Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

196/R/070211 Uzavření dohod o úhradě dluhu ve splátkách na úhradu dlužné částky 
za nájemné a záloh na služby spojené s užíváním bytu, a to dle 
předloženého návrhu.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

197/R/070211 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nemovitosti – nebytového 
prostoru, místnosti č. 7 o výměře 34,8 m2 v domě č. p. 302 na ul. 
Komenského č. o. 64 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 
 

198/R/070211 Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 194/2 
uzavřené mezi městem Moravská Třebová zastoupené obchodní 
společností Technické služby Moravská Třebová s.r.o. a nájemcem dle 
předloženého návrhu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

199/R/070211 Uzavření Dohody o úhradě dluhu ve splátkách a uznání dluhu mezi 
městem Moravská Třebová zastoupeným obchodní společností 
Technické služby Moravská Třebová s.r.o. a nájemcem dle 
předloženého návrhu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

200/R/070211 Pronájem 3 částí pozemku par. č. 242 o výměře celkem 3 m2, kultura 
ostatní komunikace, na nám. T. G. Masaryka, v obci a k. ú. Moravská 
Třebová pro účely zřízení vstupu do prodejen na nám. T. G. Masaryka 
č. o. 40 dle stávajícího stavu společnosti Codex spol. s r.o., se sídlem 
Na Maninách 856/13, Praha 7, PSČ 170 00. Výše nájemného se 
stanovuje na 100 Kč /1 m2/1 rok  bez DPH. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

201/R/070211 Pronájem části pozemku parc. č. 1491/1 o výměře 15 m2, kultura ostatní 
plocha, na ul. Dukelské, v obci a k. ú. Moravská Třebová za účelem 
umístění plechové montované buňky. Výše nájemného se stanovuje dle 
usnesení rady města č. 1737/050405, bod 9. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

202/R/070211 Záměr pronájmu části pozemku par. č. 2779/1 o výměře 5 m2, kultura 
ostatní plocha, na ul. Dr. Janského za účelem zřízeni zahrady u 
bytového domu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

203/R/070211 Záměr pronájmu části pozemku par. č. 1347/1 o výměře cca 50 m2, 
kultura zahrada, na ul. Školní, v obci a k. ú. Moravská Třebová za 
účelem zřízení zahrady u bytového domu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

204/R/070211 Záměr prodeje bytové jednotky č. 221/1 v domě v části obce Boršov č. 
p. 221 na stavební parcele st. 388 v obci Moravská Třebová a 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, sestávající z kuchyně, 
tří pokojů, koupelny, WC, komory, chodby a balkonu o celkové výměře 
75,82 m2 včetně spoluvlastnického podílu 4511/10000 na společných 
částech domu, na výše uvedené parcele a podílu na venkovních 
úpravách. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

205/R/070211 Záměr prodeje pozemku parc. č. 2704/2 o  celkové výměře 18 m2, 
kultura zastavěná plocha a nádvoří, část Předměstí na ul. Svitavská 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

206/R/070211 Záměr prodeje pozemků:  
- parc. č. 1944/1 o výměře 735 m2, kultura zahrada,  
- parc. č. 1975/2 o výměře 22 m2, kultura zahrada,  
- parc. č. 2040/15 o výměře 36 m2, kultura zahrada, 
- parc. č. 2040/13 o výměře 15 m2, kultura ostatní plocha,  
které tvoří jeden stavební pozemek vše na ul. Jevíčské v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, za účelem výstavby rodinného 
domu.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

207/R/070211 Záměr prodeje pozemku parc. č. 3883 o výměře 130 m2, kultura ostatní 
plocha v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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208/R/070211 Záměr prodeje podílu ideálních 2014/10000 stavební parcely č. 695/1 
z celkové výměry 353 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, část 
Předměstí na ul. 9. května v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

209/R/070211 Záměr prodeje podílu ideálních 637/10000 stavební parcely č. 2774 
z celkové výměry 405 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, část 
Předměstí na ul. Dr. Janského v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

210/R/070211 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně vlastní smlouvy o zřízení Věcného břemene, za účelem 
umístění kabelového vedení NN v zemi v části obce Boršov a 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, na pozemku p. č. 
3808/1 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 1000 Kč včetně DPH. Náklady spojené 
s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

211/R/070211 Poskytnutí trvalé výjimky z vnitřního předpisu č. 11/2010, směrnice 
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  pro zajištění programové 
skladby kulturních akcí, pořadů a festivalů příspěvkové organizaci 
Kulturní služby města Moravská Třebová. 
Příspěvková organizace není povinna při zajištění programové skladby 
kulturních akcí, pořadů a festivalů postupovat v souladu se směrnicí č. 
11/2010.   
 
Z: Mgr. Jindřich Kos, zástupce ředitelky Kulturních služeb města 
 

212/R/070211 Uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo inv. č. 33/2009 na 
Restaurování sousoší Kalvárie v Moravské Třebové. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, pověřený řízením ORM 
 

213/R/070211 Předložené Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby, které 
budou nedílnou součástí smluv o dílo týkajících se vybraných 
investičních akcí.  Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby 
plně nahrazují dokument Všeobecné stavební a obchodní podmínky 
schválený radou města dne 2. 2. 2009. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, pověřený řízením ORM 
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214/R/070211 Změny termínů plnění úkolů rady města takto: 
- usnesení 3608/R/251010 z původního termínu 30.11.2010 na nový 

termín 28.03.2011 
- usnesení 63/R/221110 z původního termínu 17.01.2011 na nový 

termín 28.03.2011 
- usnesení 64/R/221110 z původního termínu 17.01.2011 na nový 

termín 28.03.2011 
- usnesení 66/R/221110 z původního termínu 31.01.2011 na nový 

termín 28.03.2011 
- 133/R/201210 z původního termínu 31.01.2011 na nový termín 

28.03.2011 
 
Z: příslušní zodpovědní 

 
 
Rada města  souhlasí:  
 
215/R/070211 S likvidací nepotřebného majetku příspěvkové organizace Základní 

škola Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy uvedeného 
v předloženém návrhu. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
Rada města  promíjí:  
 
216/R/070211 Úhradu poplatku z prodlení ve výši 56.000 Kč dle platebního rozkazu 

OS Svitavy ze dne 21.7.2010 pod č.j. 4C 148/2010-23. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města  potvrzuje:  
 
217/R/070211 Své usnesení č. 3506/R/200910, kterým dle § 711a odst. 1) písm. c), 

občanského zákoníku, schválilo výpověď z nájmu bytu v domě č. p. 26 
na ul. Brněnské č. o. 34 v Moravské Třebové, neboť byt a dům nelze 
nadále užívat. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města  doporu čuje:  
 
218/R/070211 Zahrnout poskytnutí investiční dotace Občanskému sdružení Květná 

Zahrada ve výši 20.000 Kč na rekonstrukci Domu na půl cesty v Květné 
do rozpočtu města na rok 2011 (část investičních výdajů). 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
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Rada města  doporu čuje zastupitelstvu m ěsta:  
 
219/R/070211 Schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 15/2010 rozpočtu města, 

kterou budou změněny závazné ukazatele na rok 2010 takto (v tis. Kč): 

a) závazné ukazatele stanovené radě města 

úprava 
rozpočtu

rozpočet 2010     
po úpravě

Rozpočtové zdroje:
Rozpočtové příjmy CELKEM 2 921,00 304 794,00
Financování:
Zapojení zůstatků finančních prostředků                                                
na ZBÚ a účelových fondech k 31.12.2009 0,00 23 220,00
Celkové rozpočtové zdroje 2 921,00 328 014,00

Rozpočtové potřeby:
Rozpočtové výdaje CELKEM 2 921,00 323 014,00
Financování:
Splátky jistiny přijatých úvěrů 0,00 5 000,00
Celkové rozpočtové potřeby 2 921,00 328 014,00

rozpočet 2010 
před úpravou

301 873,00

23 220,00

5 000,00

325 093,00

320 093,00

325 093,00  
 
 b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené městem 

úprava 
rozpočtu

rozpočet 2010      
po úpravě

Kulturní služby Moravská Třebová 8 318,00 15,00 8 333,00

rozpočet 2010 
před úpravou

 
 
                          Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
220/R/070211 Schválit dohodu o úhradě dluhu ve splátkách ve výši 12.399 Kč tak, že 

dlužník uhradí tuto částku v 25 pravidelných měsíčních splátkách.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

221/R/070211 Schválit prodej  podílu id. 1889/10000 na stavebním pozemku parc. č. 
2254 o celkové výměře 900 m2, kultura zastavěná plocha v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 45.900 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

222/R/070211 Schválit prodej  podílu id. 1832/10000 na stavebním pozemku parc. č. 
2800 o celkové výměře 173 m2, kultura zastavěná plocha v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 8.556 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
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smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

223/R/070211 Schválit změny termínů a zodpovědností plnění úkolů zastupitelstva 
města takto: 
- usnesení 1002/Z/090810 z původního termínu 31.12.2010 na nový 

termín 18.04.2011, Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
- usnesení 1038/Z/111010 z původního termínu 31.12.2010 na nový 

termín 14.03.2011, Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
 
 
Rada města  bere na v ědomí:  
 
224/R/070211 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města. 

 
225/R/070211 Předloženou zprávu z jednání komise památkové péče rady města dne 

17.01.2011. 
 

226/R/070211 Předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 
31.01.2011. 
 

227/R/070211 Rezignaci Zdeňka Stupky na funkci člena Rady města Moravská 
Třebová k 24.01.2011. 
 

228/R/070211 Předloženou zprávu za rok 2010 o poskytování informací dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Městským úřadem 
Moravská Třebová. 
 

229/R/070211 Předloženou zprávu o vyřizování stížností a petic za II. pololetí  roku 
2010. 
 

230/R/070211 Předložené informace o podání žaloby ve věci přivolení soudu 
k výpovědi z nájmu bytu dle § 711a odst.1)  písm. c) OZ. 
 

231/R/070211 Předloženou zprávu Optimalizace základního školství v Moravské 
Třebové. 
 

232/R/070211 Předloženou zprávu o činnosti Městské policie Moravská Třebová za 
období leden až prosinec 2010. 
 

233/R/070211 Stanovisko žadatele k ceně pozemku p. č. 2212/1 o výměře 2.271 m2, 
kultura trvalý travní porost v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, Předměstí, ul. Vodní, kterou v navržené výši neakceptuje. 
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Rada města ukládá:  
 
234/R/070211 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat ve 

věci prodeje bytové jednotky č. 221/1 v domě v části obce Boršov č. p. 
221 o ceně ve výši 210.400 Kč.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

235/R/070211 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat ve 
věci prodeje pozemku parc. č. 1944/1, 1975/2, 2040/15 a 2040/13, které 
tvoří jeden stavební pozemek, o ceně ve výši  310 Kč/m2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

236/R/070211 Místostarostovi Ing. Mačátovi projednat s Mgr. Jindřichem Kosem, 
zástupcem ředitelky Kulturních služeb města, tisk č. 40, částí 2. a 3 - 
Schválení trvalých výjimek ze směrnice č. 11/2010. 
 
Z: Ing. Václav Mačát, místostarosta 
T: 28.02.2011 
 

237/R/070211 Starostovi města urgovat u JUDr. Skoupého dodání právního posouzení 
1. Vypořádání neumořených nákladů společnosti WOOLF CENTRUM 

CZ s.r.o. v likvidaci včetně vypořádání mezi společností a f. Bredy 
sport. 

2. Postupu ve věci prodeje bytové jednotky  č. 1403/8 v domě č. p. 
1403 na ul. Jiráskově č. o. 97 v Moravské Třebové manželům Marii 
a Jaroslavu Kolářovým. 

 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
T: 28.02.2011 

 
 
Rada města vyhlašuje:  
 
238/R/070211 V souladu s vnitřním předpisem č. 11/2010, směrnicí Zadávání zakázek 

malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku „Výměna oken 
domů na nám. TGM 36/21, 35/23, 34/25, 60/13, Moravská Třebová“ a 
schvaluje: 

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: 
- Josef Šťastný–zednické práce komplet, Brněnská 50/45, 571 01 

M. Třebová,  IČ: 11097442 
- Miroslav Lopour – stavební firma, Piaristická 136/3, 571 01, 

Moravská Třebová, IČ:  16207203 
- Luboš Fiebich - stolařství, Svitavská 1469/1b, 571 01 Moravská 

Třebová, IČ: 12354163 
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- Plastová okna s.r.o. Řehůřek, Marxova 190/8, 571 01 Moravská 
Třebová, IČ: 62676806  

- KOLP, s.r.o., Kamenná 4b, 639 00 Brno, IČ: 60110066   
- Cyril Jirouš, K. Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 

45567751  
- Mati Moravia s.r.o., Koclířov 204, 569 11 Koclířov u Svitav, IČ: 

25969161 
- RELAT s.r.o., Hvězdní 204/6, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 

65228111 
- Pavel Brtník, Jánošíkova 708/37, 643 00, Brno – Chrlice, IČ: 

73583219 

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

3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- celková nabídková cena včetně DPH - 100% 
- termín realizace v období  01.06.- 31.08.2011 

 
Z: Ing. Miroslav Netolický, pověřený řízením ORM 

 
 
Rada města navrhuje:  
 
239/R/070211 Zřízení pracovní skupiny k projektu Optimalizace základního školství 

v Moravské Třebové ve složení: 
- JUDr. Miloš Izák 
- Mgr. Miroslav Muselík 
- PaedDr. Hana Horská 
- Ing. Miroslav Krejčí 
- RNDr. Josef Ošťádal 
- Ing. Mgr. Dana Buriánková 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
T: 28.02.2011 

 
 
Rada města:  
 
240/R/070211 Neakceptuje písemnou nabídku příspěvkové organizace Základní škola 

Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy na bezúplatný 
převod nepotřebného majetku uvedeného v předloženém návrhu do 
majetku zřizovatele. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 



 Město Moravská Třebová 12 

 Usnesení rady města ze dne 07.02.2011 

241/R/070211 Ruší část svého usnesení č. 97/R/201210, kterým schválila uzavření 
splátkového kalendáře na úhradu dlužné částky za nájemné podle 
předloženého návrhu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

242/R/070211 Odkládá projednání tisku č. 40, částí 2. a 3. - Schválení trvalých vyjímek 
ze směrnice č. 11/201. 
 
Z: Mgr. Jindřich Kos, zástupce ředitelky Kulturních služeb města 

 
 
V Moravské Třebové 07.02.2011 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 
              

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Ing. Pavel Brettschneider                                                  Ing. Václav Mačát 

      místostarosta města                                                      místostarosta města 
 
 


