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Usnesení rady města ze dne 30.09.2013

Usnesení
z 89. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.09.2013 
od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za 
účasti 7 členů rady města.

Rada města schvaluje:

3544/R/300913 Předložený program schůze rady města.

3545/R/300913 Uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku 
na dodávku a montáž 34 sestav nábytku pro potřeby II. NP oddělení D 
domova pro seniory dle zadání zadavatele firmou Ing. Antonín 
Sekanina, J. K. Tyla 582/10, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 14554381.

Z: Ing. Emil Maléř, ředitel Sociálních služeb města Moravská Třebová

3546/R/300913 Výjimku z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice Zadávání zakázek 
malého rozsahu, a uzavření smlouvy na dodávku a montáž 35 sestav 
nábytku pro potřeby III. NP oddělení D domova pro seniory v ceně 
odpovídající nabídce pro II. NP, a to s firmou Ing. Antonín Sekanina, 
J. K. Tyla 582/10, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 14554381.

Z: Ing. Emil Maléř, ředitel Sociálních služeb města Moravská Třebová

3547/R/300913 Uzavření dohody města Moravská Třebová s městem Poličkou o 
umístění propagační směrové tabule  v rámci dotačního projektu 
„Revitalizace Hradu Svojanov…“ na území města Moravské Třebové 
podle předloženého návrhu.

Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST

3548/R/300913 Uzavření dohody města Moravská Třebová s městem Poličkou o 
umístění propagační směrové tabule poukazující na památky 
Moravské Třebové (zámek)  v areálu hradu Svojanov podle 
předloženého návrhu.

Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST

3549/R/300913 Schvaluje 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 Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové na pozemku p.č. 3813/1 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 7000 Kč plus DPH 
v zákonné výši, na dobu neurčitou. Náklady spojené s uzavřením 
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smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3550/R/300913 Uzavření předloženého dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 6/11A 
uzavřené mezi Mariane Rosak a Magdou Baumann, jako 
pronajímatelkami a městem Moravská Třebová jako nájemcem, a to 
za účelem přípravy podkladů pro projekt: Realizace úspor energie –
ZŠ Palackého“. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města:

3551/R/300913 Schválit předloženou žádost Petra Vašíčka, MUDr. Ducháčkové 158, 
530 03 Pardubice,  o změnu územního plánu Moravská Třebová.

Z: Ing. Dušan Sejbal, vedoucí OVUP

Rada města ruší:

3552/R/300913 Své usnesení č. 3518/R/160913, kterým schválila 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 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.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

V Moravské Třebové 30.09.2013
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

JUDr. Miloš Izák
starosta města

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




