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Usnesení rady města ze dne 13.02.2012

Usnesení

ze 42. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 13.02.2012 od 
17:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 
členů rady města.

Rada města schvaluje:

1184/R/130212 Předložený program schůze rady města.

1185/R/130212 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene, za účelem 
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy kabelového 
vedení NN v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na 
pozemcích p.č. 3128, 2556/6 a 3104 s ČEZ Distribuce, a.s. a o právu 
provést stavbu. 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 4.000 Kč včetně DPH. Náklady spojené 
s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

1186/R/130212 Smlouvu o zajištění reklamy v rámci projektu Cyklopůjčovny ČD 
v Pardubickém kraji se společností České dráhy, a.s., se sídlem
Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, PSČ: 110 15, IČ 70994226 dle 
předloženého návrhu a současně uděluje souhlas s použitím znaku 
města Moravská Třebová na propagačních materiálech zhotovených 
na základě této smlouvy.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

1187/R/130212 Změnu svého unesení č. 1155/R/300112 takto:

Původní znění:
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového 
řízení „Dotační management Komunitní kompostárna, Moravská 
Třebová“, kterým je firma Renáta Ulmannová, Dolní Libchavy 247, 561 
16 Libchavy, IČ: 126 68 345. Uzavření smlouvy je podmíněno 
přiznáním dotace na projekt.

Nové znění:
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového 
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řízení „Dotační management Komunitní kompostárna, Moravská 
Třebová“, kterým je firma Renáta Ulmannová, Dolní Libchavy 247, 561 
16 Libchavy, IČ: 126 68 345.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

V Moravské Třebové 13.02.2012
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

JUDr. Miloš Izák
starosta města

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




