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Usnesení rady města ze dne 17.09.2012

Usnesení

z 57. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 17.09.2012 od 
16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7
členů rady města.

Rada města schvaluje:

2527/R/170912 Předložený program schůze rady města.

2528/R/170912 Prodloužení termínu usnesení č. 2239/R/300412 z původního termínu 
17.09.2012 na nový termín 15.10.2012.

2529/R/170912 Předložený návrh plánu činnosti komise sociální, zdravotní a péče o 
děti na II. pololetí 2012, doplněný o bod: prověřit stav činnosti 
nízkoprahového centra.

Z: Eliška Trefilová, předsedkyně komise

2530/R/170912 Dodatek č. 1 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

2531/R/170912 Rozpočtové opatření č. 11/2012 rozpočtu města - poskytnutí 
finančních příspěvků následujícím žadatelům:

1. Tomáš Sekanina, bytem ul. J. K. Tyla 572/10, Moravská Třebová –
pořádání Moravskotřebovských vícebojů 2012 – příspěvek ve výši 
5.000 Kč,

2. Bonus Gym Jevíčko, Růžová 75, 569 43 Jevíčko, IČ: 22854240 -
účast na turnajích a soutěžích v ČR a zahraničí – příspěvek ve výši 
5.000 Kč,

3. Školní sportovní klub „Dvojka“ při ZŠ Palackého – sportovní 
vybavení, doprava na republikové finále OVOV - příspěvek ve výši 
10.000 Kč,

4. Eva Kalábová, bytem ul. Horní č. o. 6, 571 01 Moravská Třebová –
pořízení kostýmů pro oddíl mažoretek – finanční příspěvek ve výši 
10.000 Kč.

Příspěvky budou uhrazeny z vyčleněné rozpočtové rezervy.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
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2532/R/170912 Přijetí finančních darů takto:

1. MVDr. Ivo Švec, ul. Nerudova č. o. 26, Moravská Třebová: 47.000 
Kč

2. Hana Huzlíková, ul. Bránská č. o. 52, Moravská Třebová: 16.300 
Kč

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

2533/R/170912 Navýšení kapacity školní jídelny – výdejny na adrese Piaristická 1476, 
Moravská Třebová, která je součástí I. Mateřské školy, Piaristická 137, 
Moravská Třebová, okres Svitavy, ze stávajících 77 na 81 strávníků.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

2534/R/170912 Uzavření Dodatku č. 12 Smlouvy o nájmu, správě a provozování 
tepelného zařízení města Moravská Třebová uzavřené mezi městem 
Moravská Třebová a VYTEP Uničov s.r.o. dle předloženého návrhu.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2535/R/170912 Uzavření dohody s jednotlivými příspěvkovými organizacemi města a 
obchodní společností, předmětem kterých je sledování měsíční 
spotřeby elektrické energie, dle předloženého vzoru.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2536/R/170912 Použití znaku města Moravská Třebová na plakátech akce Pejskiáda, 
konané dne 22.09.2012.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

2537/R/170912 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na

1. byt č. 2 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 9. 2012

2. byt č. 5 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 9. 2012

3. byt č. 10 o velikosti 1 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 9. 2012

4. byt č. 8 o velikosti 1 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 9. 2012

5. byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 9. 2012

6. byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 4 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 9. 2012

7. byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové 
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s platností od 1. 9. 2012

8. byt č. 3 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 9. 2012

9. byt č. 18 o velikosti 2 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 9. 2012

10.byt č. 15 o velikosti 1 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 10. 2012

11.byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 10. 2012

12.byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 
v Moravské Třebové s platností od 1. 10. 2012 s podmínkou 
úhrady závazků vůči městu po splatnosti

13.byt č. 9 o velikosti 1 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 10. 2012

14.byt č. 13 o velikosti 1 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 10. 2012, s podmínkou úhrady závazků 
vůči městu po splatnosti

15.byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Jiráskově č. o. 126 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 10. 2012

16.byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 10. 2012

17.byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 10. 2012

18.byt č. 7 o velikosti 2 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 10. 2012

19.byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na Zámeckém náměstí č. o. 1 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 10. 2012.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2538/R/170912 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 5 o 
velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské 
Třebové se zájemci.

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2539/R/170912 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 6 o 
velikosti 2 + 0 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské 
Třebové se zájemci.

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců.
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2540/R/170912 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 1 o 
velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 16 v Moravské Třebové se 
zájemci.

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2541/R/170912 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 6 o 
velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové se zájemci.

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
2542/R/170912 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: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2543/R/170912 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 3 o 
velikosti 2 + 1 na ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské Třebové se 
zájemci.

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2544/R/170912 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 6 o 
velikosti 3 + 1 na ul. Nádražní č. o. 17 v Moravské Třebové se 
zájemci.

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2545/R/170912 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 0,5 roku na byt č. 8 o 
velikosti 1 + 1 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH



Město Moravská Třebová 5

Usnesení rady města ze dne 17.09.2012

2546/R/170912 Pronájem části pozemku par. č. 1170 o výměře 45 m2, kultura 
zahrada, na ul. Bezručově, v obci a k. ú. Moravská Třebová, za 
účelem zřízeni zahrady u bytového domu. Výše nájemného bude 
stanovena dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 2.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2547/R/170912 Pronájem pozemků par. č. 2077/34 o celkové výměře 159 m2 a par. č. 
2077/59 o celkové výměře 219 m2, oba kultura trvalý travní porost, na 
Křížovém vrchu, v obci a k. ú. Moravská Třebová, za účelem zřízení 
zahrady v zahrádkářské osadě. Výše nájemného bude stanoveno dle 
usnesení rady města č. 290/080403 a smlouva bude uzavřena od 1. 
ledna  2012.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2548/R/170912 Uzavření dohody o úhradě za užívaní pozemků par. č. 2077/34 o 
výměře 159 m2 a par. č. 2077/59 o výměře 219 m2, oba v obci a k. ú. 
Moravská Třebová, v době od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 ve výši 
1.134 Kč bez DPH, uzavřenou mezi uživatelem pozemků a městem 
Moravská Třebová, jako vlastníkem pozemku.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2549/R/170912 Záměr prodeje podílu ideálních 554/10000 stavební parcely č. 2776 
o výměře 396 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

2550/R/170912 Záměr prodeje pozemku parc. č. 1946/9 o výměře 195 m2, kultura 
zahrada v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. U Písku, který 
bude zatížen věcným břemenem vedení inženýrských sítí.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2551/R/170912 Záměr prodeje pozemku parc. č. 678/1 o výměře 530 m2, kultura 
zahrada, pozemku parc. č. 835/3 o výměře 305 m2, kultura orná půda 
a části pozemku parc. č. 3817/1 o výměře 526 m2, kultura ostatní 
plocha (jedná se cca o 100 m2) vše v obci Moravská Třebová a 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové.  

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
2552/R/170912 Uzavření předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene následně vlastní smlouvy, za účelem umístěním  stavby 
„Moravská Třebová – projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova 
a modernizace ČOV - změny“ na pozemku p.č. 3531/1 v Moravská 
Třebová a kat. území Boršov u Moravské Třebové, zapsanou na LV č. 
10002  mezi městem Moravská Třebová a Pozemkovým fondem 
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České republiky.
Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, 
který bude nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno 
za úplatu dohodou tak, že jednorázová úhrada bude činit 1.380 Kč za 
každý započatý metr rozsahu věcného břemene.  Náklady spojené s 
vypracováním smlouvy, vyhotovením geometrického plánu pro 
vyznačení věcného břemene, zápisem do katastru nemovitostí hradí 
oprávněný.
Budoucí povinný vydává smlouvou souhlas s užívání pozemku po 
dobu realizaci stavby za jednorázovou paušální úhradu ve výši 460 
Kč, která bude uhrazena před podpisem smlouvy.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2553/R/170912 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro oprávněného Město 
Moravská Třebová za účelem stavby a provozování veřejného 
osvětlení v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové, na pozemcích p.č. 4154, 4155 a 4156 s Českou 
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
Rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu, který 
bude nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za 
úplatu, formou jednorázové platby stanovené dohodou ve výši 1000 
Kč. Věcné břemeno se zřizuje na dobu existenci stavby.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2554/R/170912 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a po 
ukončení stavby uzavření vlastní smlouvy pro zařízení distribuční 
soustavy Moravská Třebová – Město, Svitavská 655 - kn, na pozemku 
parc. č. 1406, 1407 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 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 2.200 Kč bez DPH. Náklady spojené 
s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene.
Rada města vydává souhlas s provedením stavby v souladu s ust. § 
110 odst. 2 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2555/R/170912 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, za účelem rozšíření 
venkovního vedení nn v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
ul. Na Stráni na pozemku p. č. 2425/18 s ČEZ Distribuce, a.s. Rozsah 
věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 2220-
383/2009, který bude nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno 
bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny stanovené 
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dohodou ve výši 1.000 Kč bez DPH. Náklady spojené s uzavřením 
smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2556/R/170912 Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo č. ORM – 0073/11 ze dne 
16.12.2011, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na 
stavbě „Propustek v ulici Nádražní v Moravské Třebové“.  

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

2557/R/170912 Povolení výjimky z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice Zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu na pronájem prostor pro zájmové 
útvary - squash, bowling, kadeřnický salón, thaibox, tenis,… 
příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Moravská Třebová 
Uvedený subjekt není povinen při úhradě nájemného postupovat 
v souladu se směrnicí č. 4/2011. 

Z: Jiří Kobylka, ředitel DDM
  

2558/R/170912 Povolení trvalé výjimky z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice 
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, pro příspěvkovou 
organizaci Sociální služby města Moravská Třebová v oblasti zakázek 
na dodávku servisních a opravárenských prací podlahových strojů, 
které organizace využívá při své činnosti.

Z: Ing. Emil Maléř, ředitel Sociálních služeb města

2559/R/170912 Povolení trvalé výjimky z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice 
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, pro příspěvkovou 
organizaci Sociální služby města Moravská Třebová v oblasti 
rozhlasových a televizních poplatků.

Z: Ing. Emil Maléř, ředitel Sociálních služeb města

2560/R/170912 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku Dodávka prezentační techniky pro ZŠ Moravská Třebová, 
Palackého 1351, okres Svitavy s firmou OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 
19, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 48168921.

Z: Mgr. Petr Vágner, ředitel ZŠ
2561/R/170912 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení, firmou NAVI 

SY, s.r.o., Sokolovská 82/3, 568 02 Svitavy, IČ 27469042, na veřejnou 
zakázku Oprava střechy a komínů bytového domu (zadní trakt) na 
nám. T. G. Masaryka č. p. 34, č. o. 25 v Moravské Třebové.

Z: Bc. Gabriela Horčíková; jednatelka Technických služeb
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2562/R/170912 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení, firmou Mati 
Moravia s.r.o., Koclířov 204, 569 11, IČ 25969161, na veřejnou 
zakázku Oprava střechy a komínů bytového domu na ulici Bránská č.
p. 41, č. o. 8 v Moravské Třebové.

Z: Bc. Gabriela Horčíková; jednatelka Technických služeb

2563/R/170912 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou
zakázku: „Komunitní kompostárna Moravská Třebová“ (stavba) 
s firmou:  M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 
42196868.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

2564/R/170912 Uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. ORM 0037/11 akce
„Odvedení dešťových vod z ulice Nádražní, Moravská Třebová – II. 
etapa ", s firmou ARROW, spol. s r.o., Jevíčská 55/2,571 01 Moravská 
Třebová, IČ: 46504371.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

2565/R/170912 Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zhotovení, projednání a 
provedení dokumentace a projektu Volnočasový areál Knížecí louka 
v Moravské Třebové č. INV 14/2010 v souladu s předloženým 
návrhem.

Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta

2566/R/170912 Uzavření mandátní smlouvy č. 4060/2012 na výkon zadavatelských 
činností na veřejné zakázce Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova 
a modernizace ČOV – dodatečné stavební práce s firmou RTS, a.s., 
Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČ 25533843, dle předloženého návrhu.  

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

2567/R/170912 Uzavření mandátní smlouvy na výkon zadavatelských činností na 
veřejné zakázce Cesta od renesance k baroku -  dodatečné stavební 
práce s Ing. Andrejem Kašickým, Jiráskova 20, 5710 11 Moravská 
Třebová, IČ: 86983768 dle předloženého návrhu.  

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
2568/R/170912 Odstoupení od vymáhání nájemného za dobu užívání nebytového 

prostoru - rotundy na ul. Gorazdově v Moravské Třebové, a to 2 roky 
zpětně, dle § 451 odst. 1) a 2 ) občanského zákoníku v platném znění.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
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2569/R/170912 Zadání zpracování projektové dokumentace a provedení výběrového 
řízení na realizaci fotovoltaických elektráren na 4 objektech města.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

Rada města bere na vědomí:

2570/R/170912 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.

2571/R/170912 Doporučení z jednotlivých příloh zápisu z jednání kontrolního výboru 
zastupitelstva města ze dne 22.08.2012, projednaná zastupitelstvem 
města 03.09.2012.

2572/R/170912 Předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a 
péče o děti konané dne 29.08.2012.

2573/R/170912 Předložené posouzení stavu dopravního režimu na ulici Brněnské.

2574/R/170912 Předložené rozbory hospodaření příspěvkových organizací města 
Moravské Třebové k 30.06.2012.

2575/R/170912 Předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 
10.09.2012.

2576/R/170912 Předloženou zprávu z jednání komise památkové péče rady města 
dne 07.09.2012.

2577/R/170912 Předložené informace o možnostech výstavby fotovoltaických 
elektráren na objektech města Moravská Třebová.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:

2578/R/170912 Vydat souhlas s podáním návrhu na zapsání níže uvedených artefaktů 
za kulturní památky ve smyslu zákona o státní památkové péči č. 
20/1987 Sb. Jde o tyto artefakty:   

1. Kříž z roku 1918 na pozemku parc. č. 620/3 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Jiráskova. 

2. Barokní kříž z roku 1756 na pozemku parc. č. 1315 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí, 
rozcestí Jiráskova a J. K. Tyla. 

3. Barokní kříž z 1. poloviny 19. století na pozemku parc. č. 2040/10 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce 
Předměstí, Hamperk.

4. Kovová socha Krista z počátku 19. století na pozemku parc. č. 
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3808/10 v obci Moravská Třebová  katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové, před kulturním domem.  

5. Socha Panny Marie z 18. století na pozemku parc. č. 3808/16 
v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové.

6. Barokní kříž z 18. století na pozemku parc. č. 3464/1 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část obce Sušice.

7. Kaplička na pozemku parc. č. 3621 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Sušice. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2579/R/170912 Schválit prodej:

1. pozemku parc. č. 1491/10 o výměře 33 m2, kultura zastavěná 
plocha a  nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
ul. Dukelská 

2. pozemku parc. č. 3994 o výměře 37 m2, kultura zastavěná plocha 
a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Bezručova

3. pozemku parc. č. 2053/6 o výměře 63 m2, kultura zastavěná 
plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
ul. Pod Hamry

4. pozemku parc. č. 673/4 o výměře 40 m2, kultura zastavěná plocha 
a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Komenského  

5. pozemku parc. č. 819/4 o výměře 46 m2, kultura zastavěná plocha 
a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, Rybní 
náměstí

společnosti ČEZ, Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8 PSČ 405 02 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve 
výši 59.130 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2580/R/170912 Schválit prodej pozemku parc. č. 164 o výměře 87 m2, kultura zahrada 
v obci a k.ú. Moravská Třebová, část obce Město, ul. Ztracená za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 10.440 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města:

2581/R/170912 Poskytnout finanční příspěvek Národní radě osob se zdravotním 
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postižením ČR, IČ: 70856478 na zajištění činnosti organizace včetně 
poradenských služeb.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Rada města vyhlašuje:

2582/R/170912 Ve smyslu § 23 odst. 7, písm. a) a § 34 odst. 2 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, jednací řízení bez uveřejnění na 
dodavatele víceprací akce Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a 
modernizace ČOV - dodatečné stavební práce a schvaluje:

1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k jednacímu řízení 
bez uveřejnění:
- Hochtief CZ, a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ: 

46678468. 

2. Hodnotící komisi ve složení:

- Ing. Václav Mačát, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník
- Ing. Pavel Bretschneider, člen, Eva Štěpařová, náhradník
- Mgr. Peter Kopunecz, člen, Mgr. Miroslav Muselík, náhradník
- Ing. Miroslav Netolický, člen, PaedDr. Hana Horská, náhradník
- Karel Musil, člen, Ludmila Lišková, náhradník

3. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je 
výše nabídkové ceny bez DPH.

Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

2583/R/170912 Ve smyslu §23 odst. 7, písm. a) a § 34 odst. 2 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, jednací řízení bez uveřejnění na 
dodavatele víceprací akce Cesta od renesance k baroku – vícepráce 
I. a schvaluje:

1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k jednacímu řízení 
bez uveřejnění:
- CGM Czech a.s., Táborská 1148, 251 01 Říčany 5, IČ: 

49973215

2. Hodnotící komisi ve složení:
- JUDr. Miloš Izák, člen, Ing. Václav Mačát, náhradník
- Ing. Pavel Bretschneider, člen, Eva Štěpařová, náhradník
- Mgr. Peter Kopunecz, člen, Mgr. Miroslav Muselík, náhradník
- Ing. Miroslav Netolický, člen, PaedDr. Hana Horská, náhradník
- Karel Musil, člen, Ludmila Lišková, náhradník

3. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je 
výše nabídkové ceny bez DPH.
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Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

Rada města zmocňuje:

2584/R/170912 Mgr. Alenu Podhornou, advokátku se sídlem v Moravské Třebové, 
Komenského 20, zapsané v ČAK č. 9198 k zastupování Města 
Moravská Třebová jako věřitele v insolvenčním řízení, a to v případě 
dlužníků města Moravská Třebová za nájemné, zálohy na služby 
včetně příslušenství spojené s užíváním bytů a nebytových prostorech 
v majetku města. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města ukládá:

2585/R/170912 Ředitelům příspěvkových organizací města:

- Sociálních služeb města Moravská Třebová,
- Kulturních služeb města Moravská Třebová,
- Základní umělecké školy Moravská Třebová,
- Základní školy Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy
- Základní školy Mor. Třebová, Kostelní náměstí 21, okres 

Svitavy
- Základní školy Morav 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 31.12.2012.

Z: ředitele výše uvedených příspěvkových organizací města
T: 31.12.2012

2586/R/170912 Vedoucímu odboru vnitřních věcí městského úřadu sledovat měsíční 
spotřebu elektrické energie u odběrného místa č. 1125617 a č. 
1125619, obě na nám. T. G. Masaryka č. o. 29,  a odběrného místa č. 
1146090 na ul. Olomoucké č. o. 2, všechny v Moravské Třebové, a 
předávat zjištěná data počínaje měsícem září 2012 nejpozději do 5 
pracovních dnů na odbor majetku města a komunálního hospodářství.

Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV
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2587/R/170912 Vedoucí organizační složky města Centrum volného času Moravská 
Třebová sledovat měsíční spotřebu el.energie u odběrného místa č. 
1139892 na ul. Komenského č. o. 61 v Moravské Třebové, a předávat 
zjištěná data počínaje měsícem září 2012 nejpozději do 5 pracovních 
dnů na odbor majetku města a komunálního hospodářství.

Z: Marcela Opluštilová, vedoucí CVČ

2588/R/170912 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství 
zajistit podání žaloby na vyklizení nebytového prostoru - rotundy na ul. 
Gorazdově v Moravské Třebové dle § 126, odst. 1, občanského 
zákoníku v platném znění, neboť nebytový prostor je užíván bez 
právního důvodu.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
T: 10.10.2012

2589/R/170912 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat ve 
věci prodeje pozemku parc. č. 1946/9 o ceně ve výši 60 Kč/1 m2.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
T: 15.10.2012

Rada města ruší:

2590/R/170912 Své usnesení č. 2165/100412, kterým schválila 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 č. 2 o velikosti 3 + 1 na ul. Zámecké č. o. 13 v Moravské 
Třebové pro manžele Bronislava a Alžbětu Bádalovy, bytem tamtéž. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města odkládá:

2591/R/170912 Projednání žádosti o prodej pozemku parc. č. 728/2 o výměře 125 m2, 
kultura zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Lanškrounská, a to do vypořádání majetkoprávních vztahů 
sousedních nemovitostí (tisk č. 32).

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
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2592/R/170912 Projednání tisků:

- č. 10 (Převod vozidla užívaného Sociálními službami Moravská 
Třebová do majetku města),

- č. 20 (Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 o velikosti 1 + 1 na ul. 
Školní č. o. 1 v Moravské Třebové),

- č. 28 (Záměr převodu nemovitosti stavby na pozemku p.č. 33 
v obci a kat. území Moravská Třebová)

- č. 47 (Záměr prodeje  pozemku parc. č. 220/4  a  části pozemku 
parc. č. 220/2 v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. Zámecká)

V Moravské Třebové 17.09.2012
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

JUDr. Miloš Izák
starosta města

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




