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 Usnesení 
 
ze 119. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 
15.09.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. 
Masaryka za účasti 7 členů rady města. 
  
 

Rada města schvaluje: 
 
4380/R/150914 Předložený program schůze rady města. 

 
4381/R/150914 Změnu termínu plnění usnesení rady města č. 4347/R/210714 

takto: 
- původní termín: 13.10.2014 
- nový termín: 31.12.2014 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4382/R/150914 Rozpočtové opatření č. 7/2014 rozpočtu města - poskytnutí 
finančních příspěvků uvedeným subjektům, příspěvky budou 
uhrazeny z vyčleněné rozpočtové rezervy: 
Vojtěch Vrba 0 Kč

benefiční koncert pro zesnulou Mgr. Janu Novákovou

Roman Vacek 0 Kč

natáčení filmového projektu v Moravské Třebové

Český kynologický svaz Základní kynologická 

organizace-308
8 000 Kč

 zhotovení venkovního osvětlení kynologického cvičiště

Moravskotřebovské víceboje 10 000 Kč

připrava a realizace atletické soutěže - 
Moravskotřebovské víceboje

CELKEM 18 000 Kč  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

4383/R/150914 Čerpání částky 7.000 Kč z rezervního fondu tvořeného ze 
zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace 
Základní škola Moravská Třebová Palackého 1351, okres Svitavy a 
její využití na částečné krytí nákladů na pořádání výměnné akce se 
žáky z Vlaardingenu. 
 
Z: Mgr. Petr Vágner, ředitel ZŠ 
 

4384/R/150914 Čerpání částky rezervního fondu z ostatních titulů příspěvkové 
organizace Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, 
okres Svitavy do výše 90.000 Kč.  
 
Z: Mgr. Petr Vágner, ředitel ZŠ 
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4385/R/150914 Dodatečné čerpání finančních prostředků ve výši  
146.503 Kč z investičního fondu příspěvkové organizace Základní 
škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy na 
pořízení ovládacího panelu jazykové učebny.  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

4386/R/150914 Čerpání částky 36.000 Kč z rezervního fondu z ostatních titulů 
příspěvkové organizace I. Mateřská škola, Piaristická 137, 
Moravská Třebová, okres Svitavy  a její využití na zakoupení 
dětského a zahradního nábytku.  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

4387/R/150914 Navýšení mzdového limitu pro rok 2014 příspěvkové organizace 
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová na částku 157.000 Kč (bez 
zákonných odvodů, vč. OON). 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

4388/R/150914 Dodatek č. 3 vnitřního předpisu č. 9/2011, Směrnice k provádění 
inventarizace majetku a závazků města Moravská Třebová, dle 
předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

4389/R/150914 Vnitřní předpis č. 4/2014, Pravidla pro udělování ocenění 
Sportovec roku podle předloženého návrhu. 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

4390/R/150914 Bezplatné použití znaku města na dresech skupiny freeriderů z 
Moravské Třebové LOBOTOMIC RIDERS CORPORATION - 
BUILD & RIDE Mgr. Petru Potyšovi, Palackého 46, 571 01 
Moravská Třebová. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

4391/R/150914 Bezplatné použití znaku města na nové mapě města Moravská 
Třebová firmě Kompakt spol. s r. o., Jiráskova 1424, 290 01 
Poděbrady. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

4392/R/150914 Zahraniční pracovní cestu Ing. Miroslava Netolického a Bc. Nikoly 
Jakoubkové do partnerského města Vlaardingen ve dnech 06.- 
09.10. 2014. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
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4393/R/150914 Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových 
prostor č. 144/1 - Smuteční obřadní síně na Křížovém vrchu, 
uzavřené dne 1.1.1999 s Pohřební službou Netolická Věra, se 
sídlem Marxova 1a, Moravská Třebová, předmětem kterého bude 
navýšení ceny nájmu o 25 %, tj. 59.485 Kč ročně, resp. 14.871 Kč 
čtvrtletně, a povinnost nájemce na základě písemné žádosti  jiné 
pohřební služby, která se pohřbíváním zesnulých zabývá, umožnit 
konání obřadu v předmětu nájmu za cenu režijních nákladů. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4394/R/150914 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na  
1. byt č. 5 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 

Třebové, s platností od 1. 9. 2014  
2. byt č. 4 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 

Třebové, s platností od 1. 9. 2014  
3. byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na ul. Jiráskově č. o. 124 v Moravské 

Třebové, s platností od 1. 9. 2014 s podmínkou  úhrady 
závazků vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní 
smlouvy 

4. byt č. 1 o velikosti 2 + 1 na ul. Zámecké č. o. 13 v Moravské 
Třebové, s platností od 1. 9. 2014 s podmínkou  úhrady 
závazků vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní 
smlouvy 

5. byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské 
Třebové, s platností od 1. 9. 2014  

6. byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 7 v Moravské 
Třebové, s platností od 1. 9. 2014  

7. byt č. 3 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové, s platností od 1. 9. 2014  

8. byt č. 18 o velikosti 2 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové, s platností od 1. 9. 2014  

 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4395/R/150914 Uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 102 o 
velikosti 2 + 0 v Domě zvláštního určení na ul. Svitavské č. o. 24 
v Moravské Třebové.  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4396/R/150914 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 1 o 
velikosti 1 + 1 na ul. Jiráskově č. o. 124 v Moravské Třebové se 
zájemci. 

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců.  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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4397/R/150914 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 2 o 
velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové se zájemci. 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců.  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4398/R/150914 Ve věci žádosti Květoslavy Hubačové o holobyt následující 
usnesení: 
1. Rada města bere na vědomí žádost o přidělení holobytu č. 5 

v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové. 
2. Rada města schvaluje výjimku ze Směrnice Rady města č. 

7/2010, čl. 2, odst. 2., písm. d), tj. zaevidování žádosti 
Květoslavy Hubačové, jako dlužníka města Moravská Třebová, 
o přidělení městského bytu.  

3. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou 1 měsíc na holobyt č. 5 o velikosti 1 + 1 v části obce 
Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové s Květoslavou Hubačovou,  
s podmínkou uznání dluhu na nájmu za byt č. 1 na ul. Bránské 
č. o. 17 v Moravské Třebové a uzavření dohody o úhradě dluhu 
ve splátkách před podpisem nájemní smlouvy. Nájemní 
smlouva bude prodlužována vždy o 1 měsíc v případě úhrady 
nájmu za příslušný měsíc, úhrady splátky dluhu na nájmu dle 
dohody o úhradě dluhu ve splátkách a úhrady splátky dluhu za 
komunální odpad ve stanovené výši. 

4. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dohodu o 
úhradě dluhu ve splátkách ve výši 81.968 Kč tak, že Květoslava 
Hubačová, uhradí tuto částku v 55 pravidelných měsíčních 
splátkách. 

 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
 

4399/R/150914 Ve věci žádosti Petra Seidla o uzavření nájemní smlouvy 
následující usnesení: 
1. Rada města bere na vědomí žádost Petra Seidla, o povolení 

splátek dlužného nájemného. 
2. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 

určitou 1 měsíc na byt č. 8 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. 
Masaryka č. o. 19 v Moravské Třebové s Petrem Seidlem,  
s platností od 1. 9. 2014 s podmínkou uznání dluhu a 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. 

3. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dohodu o 
úhradě dluhu ve splátkách ve výši 1.000 Kč tak, že Petr Seidl,  
uhradí tuto částku v 60 pravidelných měsíčních splátkách. 

 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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4400/R/150914 Záměr pachtu části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 50 m2, druh 

pozemku zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
na ul. Školní, za účelem  pěstování ovoce a zeleniny u bytového 
domu. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4401/R/150914 Záměr pachtu části pozemku parc. č. 2771/1 o výměře 95 297 m2, 
druh pozemku orná půda, v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, na ul. Svitavské, za účelem zemědělského využití. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4402/R/150914 Záměr pachtu pozemku parc. č. 3143/2 o výměře 115 m2, druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, v častí obce Udánky, za účelem zřízení 
zahrady u rodinného domu. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4403/R/150914 Ukončení nájemní smlouvy č. OMM 39/13 ze dne 19. dubna 2013 
uzavřené mezi Českým hydrometeorologickým ústavem, se sídlem 
Na Šabatce 2050/17, Praha 12 – Komořany a městem Moravská 
Třebová za účelem pronájmu části pozemku parc. č. 220/2 o 
výměře  16 m2, kultura zastavěna plocha a nádvoří, na ul. 
Piaristické, v obci a k. ú. Moravská Třebová, a to dohodou ke dni 
uzavření nove nájemní smlouvy. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

4404/R/150914 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 192/1 o výměře cca 20 m2, 
druh pozemku ostatní plocha, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, na ul. Piaristické, za účelem umístění a 
provozu automatické stanice na měření čistoty ovzduší. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4405/R/150914 Záměr prodeje pozemku parc. č. 3664/28 o celkové výměře 24  m2, 
kultura zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Sušice. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4406/R/150914 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM 31/2014 ze dne 
21.05.2014 na akci „Zimní stadion – obnova solankovodu“ s firmou 
ENERGO CHOCEŇ, s.r.o., se sídlem Nádražní 631, 565 01 
Choceň, IČ: 25932420, podle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4407/R/150914 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.07.2014 na 
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akci „Kanalizace ulice Jevíčská“ s firmou ARROW, spol. s r.o., se 
sídlem Jevíčská 55/2, Moravská Třebová, PSČ571 01, IČ: 
46504371, v souladu s předloženým návrhem.   
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4408/R/150914 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.06.2014 na 
akci „Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice II/368, Moravská 
Třebová“ 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 
 

4409/R/150914 Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM 39/2014 na akci 
„Cyklostezka Brněnská - Gorazdova“ 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 
 

4410/R/150914 Uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě nízkého napětí k objektu Latinské školy 
s firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, Děčín, 
PSČ 405 02, IČ: 24729035, v souladu s předloženým návrhem.  
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4411/R/150914 Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku Výpočetní technika 
pro Městský úřad Moravská Třebová firmu OR-CZ spol. s r.o., 
Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 
48168921. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

4412/R/150914 Uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku Výpočetní technika pro Městský úřad Moravská Třebová 
firmou OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 
Moravská Třebová, IČ: 48168921. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

4413/R/150914 Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku Microsoft Office pro 
Městský úřad Moravská Třebová firmu OR-CZ spol. s r.o., 
Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 
48168921. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

4414/R/150914 Uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku Microsoft Office pro Městský úřad Moravská Třebová 
firmou OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 
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Moravská Třebová, IČ: 48168921. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

4415/R/150914 Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Revize 
elektroinstalace, hromosvodů, elektrospotřebičů, nářadí a 
prodlužovacích přívodů v budovách města Moravská Třebová a 
jeho organizacích“ Pavla Šišku, Pohledy, Horní Hynčina 113, IČ: 
47873191. 
 
Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 
 

4416/R/150914 Uzavření smlouvy smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a 
provozování stavby distribuční soustavy kabelového vedení 
nízkého napětí  v obci a katastrálním území Moravská Třebová na 
pozemcích p.č. 580/1 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 200 Kč za 
každý započatý metr délkový, na dobu neurčitou. K takto 
stanovené ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. Náklady 
spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného 
břemene. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4417/R/150914 Uzavření smlouvy smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a 
provozování stavby distribuční soustavy kabelového vedení 
nízkého napětí  v obci a katastrálním území Moravská Třebová na 
pozemcích p.č. 2348/1 a 2348/2 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 200 Kč za 
každý započatý metr délkový, na dobu neurčitou. K takto 
stanovené ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. Náklady 
spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného 
břemene. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4418/R/150914 Ve věci koncesního řízení na výběr provozovatele kanalizace 
následující usnesení: 

1. Rada města schvaluje kvalifikační dokumentaci pro koncesní 
řízení s názvem „Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou 
potřebu pro město Moravská Třebová“ dle předloženého 
návrhu. 
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2. Rada města schvaluje text formuláře „Oznámení o zahájení 
koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na 
stavby“ dle předloženého návrhu. 

3. Rada města schvaluje zahájení koncesního řízení „Výběr 
provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro město 
Moravská Třebová“, v souladu s ust. § 6 zákona č. 139/2006 
Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a schvaluje: 
a) Komisi pro otevírání obálek: 

- JUDr. Miloš Izák, člen, Ing. Pavel Brettschneider, 
náhradník 

- Ing. Miloš Mička, člen,  Ing. Josef Jílek, náhradník 
- Ing. Eva Frýbová, člen, Ing. Lukáš Drbola, náhradník 

b) Hodnotící komisi, která bude současně plnit funkci komise 
pro posouzení kvalifikace uchazečů: 
- JUDr. Miloš Izák, člen, Ing. Pavel Brettschneider, 

náhradník 
- Ing. Václav Mačát, člen, Mgr. Miroslav Muselík, 

náhradník 
- Ing. Miloš Mička, člen,  Ing. Josef Jílek, náhradník 
- Ing. Miroslav Netolický, člen, Karel Musil, náhradník 
- Ing. Lukáš Drbola, člen, Ing. Eva Frýbová, náhradník  

c) Hodnotící kritéria: 
Základní hodnotící kriterium 
Základním hodnotícím kriteriem v souladu s § 11 
koncesního zákona je ekonomická výhodnost nabídky.  
Dílčí hodnotící kriteria 
Dílčí hodnotící kriteria se stanovují takto: 
1. Soutěžní cena 
2. Referenční hodnota výkonového ukazatele: 

- Revize kanalizace – stokové sítě 
d) Váhy hodnotících kriterií 

Soutěžní cena  …………………… 96% 
Revize kanalizace – stokové sítě …4% 

 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4419/R/150914 Uzavření Smlouvy č. 232/2014 o poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014, 
s organizací Státní fond dopravní infrastruktury se sídlem: 
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508, v souladu 
s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
 
Rada města uděluje souhlas: 
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4420/R/150914 K ubytování Zdeňka Bombery na městské ubytovně na ul. 
Brněnské č. o. 50 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: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4421/R/150914 K ubytování Lubomíra Smolíka na městské ubytovně na ul. 
Brněnské č. o. 50 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: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
4422/R/150914 Schválit dodatek č. 1 vnitřního předpisu č. 6/2011, Pravidla pro 

poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice, 
dle předloženého návrhu s provedenou změnou ve výši stipendia 
(2.000 Kč). 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

4423/R/150914 Uložit vedoucí odboru finančního zpracovat úplné znění vnitřního 
předpisu č. 6/2011, Pravidla pro poskytování stipendií studentům 
vysokých škol v České republice. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

4424/R/150914 Pověřit starostu k uzavření dodatků stávajících smluv o poskytnutí 
stipendia městem Moravská Třebová  ve vazbě na úpravu výše 
stipendia. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

4425/R/150914 Schválit Dodatek č. 1 Dohody o úhradě dluhu ve splátkách, 
uzavřené dne 24.06.2013 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 500 Kč.  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4426/R/150914 Schválit uzavření Smlouvy o poskytování energetických služeb se 
zaručeným výsledkem s vítězem výběrového řízení – jednací řízení 
s uveřejněním – Sdružení EPC Moravská Třebová (vedoucí 
sdružení: Amper Savings, a.s., účastník sdružení: EVČ s.r.o.), IČ: 
01428357 (13582275) se sídlem Praha 4, PSČ 14000, Antala 
Staška 1076/33a, na akci „Poskytování energetických služeb 
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metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Moravská 
Třebová“, dle předloženého návrhu. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4427/R/150914 Schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování 
energetických služeb se zaručeným výsledkem se Sdružením EPC 
Moravská Třebová (vedoucí sdružení: Amper Savings, a.s., 
účastník sdružení: EVČ s.r.o.), IČ: 01428357 (13582275) 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“, dle předloženého 
návrhu. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
4428/R/150914 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva 

města. 
 

4429/R/150914 Předložené rozbory hospodaření příspěvkových organizací města 
Moravská Třebová k 30.06.2014. 
 

4430/R/150914 Předložený aktualizovaný rozpočtový výhled města na období 
2015 – 2018 dle předloženého návrhu. 
 

4431/R/150914 Předloženou stížnost Dalibora Sopouška ze dne 12.08.2014 a 
stanoviska vedoucího dopravy městského úřadu Ing. Petra 
Václavíka a velitele městské policie Karla Bláhy k této stížnosti. 

4432/R/150914 Předloženou zprávu o průběhu a výsledku řízení ohledně zrušení 
nájemních smluv u opuštěných hrobů na pohřebišti Křížový vrch 
v Moravské Třebové a převedení  hrobového zařízení u těchto 
hrobů do majetku obce. 
 

4433/R/150914 Předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 
08.09.2014. 
 

4434/R/150914 Předloženou zprávu ohledně stížností Petra Crhy a potvrzuje, že 
při uzavření nájemní smlouvy č. OMM 68/13 ze dne 24. června 
2014 s Kateřinou Hájkovou, bytem Moravská Třebová, část obce 
Předměstí č. p. 1026, ul. Bezručova č. o. 30 byly dodrženy 
podmínky zákona o obcích č.  128/2000 Sb., v platném znění. 
 

4435/R/150914 Ukončení činnosti Mgr. Petra Kopuncze  v redakční radě 
Moravskotřebovského zpravodaje. 

 
 
Rada města jmenuje: 
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4436/R/150914 Ing. Zdeňka Šunku a Ing. Karla Krejčíře členy samosprávné komise 
Udánky. 
 
Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta 
 

4437/R/150914 PaedDr. Marii Blažkovou členkou redakční rady 
Moravskotřebovského zpravodaje. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 

 
 

Rada města ustanovuje: 
 
4438/R/150914 Komisi pro zachování, odstraňování nebo prodej hrobového 

zařízení u opuštěných hrobů na pohřebišti na Křížovém vrchu 
v Moravské Třebové v tomto složení: 
- Bc. Viera Mazalová 
- Bc. Gabriela Horčíková 
- Ing. Eva Musilová 
- Josef Dvořák 
- uvolněný místostarosta města 
- PhDr. Jana Martínková 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 

Rada města ukládá: 
 
4439/R/150914 Ředitelům: 

- Sociálních služeb města Moravská Třebová, 
- Kulturních služeb města Moravská Třebová, 
- Základní umělecké školy Moravská Třebová, 
- Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres 

Svitavy 
- Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres 

Svitavy 
- Základní školy Moravská Třebová Palackého 1351, okres 

Svitavy 
- I. MŠ Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy (včetně 

odloučených pracovišť Boršov 102 a Sušice 52), 
- II. MŠ Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy 

(včetně odloučeného pracoviště Tyršova 548), 
- Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové, 
- Domu dětí a mládeže Moravská Třebová 
jmenovat inventarizační komise, zpracovat plán inventarizace a 
vydat pokyny  k provedení inventarizace majetku a závazků k datu  
řádné  účetní  závěrky,  tj.  k 31.12.2014. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
T: 31.12.2014 
 



 Město Moravská Třebová 12   

 Usnesení rady města ze dne 15.09.2014 

4440/R/150914 Předložit aktualizovaný rozpočtový výhled města na období 2015 – 
2018 do jednání nové rady a zastupitelstva města.. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
T: 31.12.2014 
 

4441/R/150914 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství  
jednat ve věci prodeje pozemku parc. č. 3664/28 o ceně ve výši 
100 Kč. 
 
 Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH    
T: 15.10.2014 
          

4442/R/150914 Jednatelce Technických služeb provést prověrku stavu smuteční 
síně, zpracovat harmonogram a předpoklad nákladů na odstranění 
zjištěných závad a nedostatků. 
 
Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb 
T: 15.10.2014 

 
 
Rada města promíjí: 
 
4443/R/150914 Františku Maljarčikovi, bytem část obce Boršov č. p. 73, Moravská 

Třebová, úhradu nájemného a bezdůvodného obohacení v celkové 
výši 6.720 Kč. 

 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

Rada města vyhlašuje: 
 
4444/R/150914 V souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory 

v OPŽP a s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání 
zakázek malého rozsahu, veřejnou zakázku malého rozsahu 
označenou názvem Revitalizace toku Třebůvka v lokalitě Knížecí 
louka, Moravská Třebová  a schvaluje: 

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: 
- STRABAG a.s., IČ: 60838744 
- Technické služby Moravská Třebová s.r.o., IČ: 25970399 
- ARROW, spol. s r.o., IČ: 46504371 
- Stavební vodohospodářská, s.r.o., IČ: 28771346 
- M-SILNICE a.s., IČ: 42196868   
- HOCHTIEF CZ a.s., IČ: 46678468  

2. Hodnotící komisi ve složení: 
- Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák - 

náhradník 
- Ing. Josef Jílek – člen, Ing. Miloš Mička - náhradník  
- Ing. Pavel Báča – člen, Ing. Alena Žvátorová - náhradník  

3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
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- celková nabídková cena bez DPH – 100 % 
- termín realizace v období  1. 11. 2014 - 31. 3. 2015  

 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4445/R/150914 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání 
zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku na 
technický dozor stavebníka investiční akce Realizace úspor 
energie ZŠ Palackého a schvaluje: 

1. Seznam osob, které budou obeslány nabídkou do výběrového 
řízení: 
- OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 

15030709   
- JSK, spol. s r.o., Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 

47470666 
- Ing. Jan Král, Lázeňská 824/57, 568 02 Svitavy, IČ: 

72899778 
- Ing. Josef Marek, U stadionu 78, 568 02  Svitavy, IČ: 

65688571 
- Martin Valeš, Na Vějíři 786/8, 568 02 Svitavy, IČ. 88648176 

2. Hodnotící komisi pro výběrového řízení: 
- JUDr. Miloš Izák  - člen, Ing. Pavel Brettschneider - 

náhradník 
- Ing. Josef Jílek - člen, Ing. Miloš Mička - náhradník 
- Eva Štěpařová - člen, Karel Musil - náhradník 

3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky na 
veřejnou zakázku: 
- celková nabídková cena včetně DPH - 100% 

4. Podmínka zadání: 
- autorizovaný inženýr/technik s praxí min. 5 let 

 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
 
Rada města ruší: 
 
4446/R/150914 Své usnesení č. 411/R/280311, kterým ustanovila komisi pro 

odstraňování nebo prodej hrobového zařízení u opuštěných hrobů 
na pohřebišti na Křížovém vrchu v Moravské Třebové. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4447/R/150914 Své usnesení č. 4348/R/210709, kterým uložila vedoucímu odboru 
rozvoje města posoudit strategický význam pozemků parc. č. 2494, 
druh pozemku zast. plocha a nádvoří o výměře 65 m2 a pozemku 
parc. č. 2499/13, druh pozemku ostatní plocha o výměře 3390 m2 
vše v obci s katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Lanškrounská z pohledu města. 
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Rada města: 
 
4448/R/150914 Považuje po posouzení stížnosti Dalibora Sopouška ze dne 

12.08.2014 a stanovisek vedoucího dopravy městského úřadu Ing. 
Petra Václavíka a velitele městské policie Karla Bláhy předloženou 
stížnost za neopodstatněnou. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

4449/R/150914 Odkládá projednání tisků: 
- č. 30 (Návrh na pronájem pozemku ve vlastnictví ČR) 
- č. 33 (Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2826/1 v obci a 

kat.území Moravská Třebová, ul. Třešňová alej) 
- č. 34 (Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2629 a 2628/1 vše 

v obci a kat.území Moravská Třebová, ul. Nová).   
 
 
V Moravské Třebové 15.09.2014 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

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

 
       


