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 Usnesení rady města ze dne 07.08.2014 

Usnesení 
 

ze 115. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala ve čtvrtek 
07.08.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. 
Masaryka za účasti 5 členů rady města. 
  
 

Rada města schvaluje: 
 
4352/R/070814 Předložený program schůze rady města. 

 
4353/R/070814 Výjimku z vnitřního předpisu č. 4/2011 směrnice Zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu na práce související se zajištěním akce 
Hřebečský slunovrat 2014 pro Kulturní služby města Moravská 
Třebová. 
 
Z: Jarmila Dvořáková, pověřená zastupováním ředitelky příspěvkové 
organizace 
 

4354/R/070814 Uzavření smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů 
s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku Výběr dohodce pro 
centralizovaný nákup el. energie a plynu na Českomoravské 
komoditní burze Kladno pro město Moravská Třebová, jeho 
příspěvkové organizace a obchodní společnost, firmou FIN-servis, 
a.s., se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČ:26439573 
v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4355/R/070814 Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku Stavební úpravy, 
plynoinstalace, ústřední vytápění, elektroinstalace objektu Latinské 
školy, Kostelní nám. 25/1 v Moravské Třebové firmu VINA Prostav, 
s.r.o., Na okruhu 386/19, Písnice, 142 00 Praha 4, IČ: 24275018. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4356/R/070814 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku Stavební úpravy, plynoinstalace, ústřední vytápění, 
elektroinstalace objektu Latinské školy, Kostelní nám. 25/1 
v Moravské Třebové s firmou VINA Prostav, s.r.o., Na okruhu 386/19, 
Písnice, 142 00 Praha 4, IČ: 24275018, podle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4357/R/070814 Uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti 
při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní 
včetně její přílohy, smlouvy o nájmu plynárenského zařízení, 
v souvislosti s připravovanou výstavbou TI pro 14 RD v lokalitě 
Strážnického s firmou RWE GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940, 
401 17 Ústí nad Labem, IČ:27295567, v souladu s předloženým 
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návrhem.  
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4358/R/070814 Uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro 
čerpací stanici v Boršově s firmou ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem: 
Duhová 1/425, Praha 4, PSČ140 53, IČ: 27232433, v souladu 
s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4359/R/070814 Uzavření smlouvy o podmínkách zřízení stavby k akci „Kanalizace 
ulice Jevíčská, Moravská Třebová", s firmou Správou a údržbou silnic 
Pardubického kraje, příspěvkovou organizací Pardubického kraje se 
sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 000 850 31, v souladu 
s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4360/R/070814 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ORM 43/2014 na akci „ZŠ 
Kostelní náměstí, Moravská Třebová – Oprava a zateplení štítové zdi“ 
s firmou Cyril Jirouš, K. Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 
47486180, podle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4361/R/070814 Uzavření předložené Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě se 
společností VN REAL s.r.o., IČ: 01583778, se sídlem Moravanská 
288/42a, Přízřenice, Brno, na pronájem pozemku parc. č. 450, o 
celkové výměře 520 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 
parc. č. 448/3, o celkové výměře 66 m2, druh pozemku ostatní plocha 
a parc. č. 448/2, o celkové výměře 31 m2, druh pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na 
ul. Komenského, jejichž součástí bude stavba parkoviště za účelem 
provozování parkoviště pro potřeby zákazníků obchodního centra 
postaveného na pozemcích parc. č. 447 a parc. č. 448/1 
v katastrálním území Moravská Třebová v souladu s předloženým 
návrhem za těchto podmínek: 

1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 25 let. 

2. Nájemné ve výši 4.840.000 Kč vč. DPH bude uhrazeno 
jednorázově do 14 dnů od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
nájemní.  

3. Předmět nájmu bude nájemci předán po vybudování parkoviště, po 
uzavření vlastní nájemní smlouvy, nejpozději do 31.12.2015. 

4. Nájemce bude po celou dobu nájmu zajišťovat provádění údržby a 
všech oprav předmětu nájmu výlučně na svoje náklady. Výběr a 
výše parkovného na předmětu nájmu bude záviset výlučně na 
rozhodnutí nájemce.  

 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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4362/R/070814 Záměr prodeje pozemku parc. č. 2936/122 o výměře 8.113 m2, druh 
pozemku orná půda, pozemku parc. č. 2936/123 o výměře 1.753 m2, 
druh pozemku orná půda, pozemku parc. č. 2936/124 o výměře 
10.861 m2, druh pozemku orná půda a pozemku parc. č. 2936/125 o 
výměře 1.454 m2, druh pozemku orná půda vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Svitavská.              
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
4363/R/070814 Schválit uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 08018601 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu životní prostředí ze dne 13.03.2012, ve znění Dodatku č. 1 
ze dne 30.09.2013, se Státním fondem životního prostředí ČR se 
sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, dle 
předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
4364/R/070814 Zadávací řízení na veřejnou zakázku Regenerace městských parků a 

schvaluje: 

1. Komisi pro otevírání obálek, hodnotící komisi, která bude současně 
plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace uchazečů: 

 Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník 
 Ing. Miloš Mička, člen, Václav Žáček, náhradník 
 Ing. Andrej Kašický, člen, Ing. Mgr. Dana Buriánková, 

náhradník 
 Ludmila Lišková, člen, Ing. Miroslav Netolický, náhradník 
 Ing. Alena Žvátorová, člen, Ing. Pavel Báča, náhradník          

2. Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 38, 
zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění. 

3. Lhůta pro podání nabídek: minimálně 15 dnů od data zahájení 
zadávacího řízení. 

4. Základním hodnotícím kritériem bude nabídková cena včetně DPH. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4365/R/070814 Zadávací řízení na veřejnou zakázku Přeprava a odstranění odpadu 
z katastrálního území města Moravská Třebová a schvaluje: 

1. Zadávací dokumentaci (včetně příloh). 

2. Komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi, která bude 
současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace uchazečů: 
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 Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák náhradník 
 Ing. Pavel Charvát, člen, Ing. Miloš Mička, náhradník 
 Bc. Gabriela Horčíková, člen, Josef Švichký, náhradník 
 Ing. Jaroslav Mynář, člen, Ing. Roman Kekrt, náhradník 
 Ing. Andrej Kašický, člen, Mgr. Aleš Mlynář 

3. Druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle § 27, zákona č. 
137/2006 Sb. v platném znění. 

4. Lhůta pro podání nabídek: minimálně 52 dnů od data zahájení 
zadávacího řízení  

5. Základním hodnotícím kritériem pro zadání obou částí veřejné 
zakázky bude nabídková cena (bez DPH) za celý předmět plnění a 
jeden rok plnění předmětu veřejné zakázky. 

 
Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská 
Třebová s.r.o. 

 
 
Rada města pověřuje: 
 
4366/R/070814 Organizátora zadávacího řízení na veřejnou zakázku Regenerace 

městských parků, aby Výzvu k podání nabídky a zadávací 
dokumentaci k veřejné zakázce odeslal následujícím firmám: 

- Technické služby Moravská Třebová s.r.o., IČ 25970399, 571 01 
Moravská  Třebová 

- ZAHRADA HARTA s. r. o., IČ 28774990, Voštice 129, 566 01 
Vysoké Mýto 

- BENED – zahradní architektura s.r.o., IČ 28576616, Dolany 21, 
783 16 Dolany u Olomouce 

- Milan Dvořáček, IČ 75546906, Komenského 29, 680 01 Boskovice  

- Ing. Jiří Mařák, IČ 73968749, Přibice 172, 691 24 Brno - venkov 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
 
V Moravské Třebové 07.08.2014 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 

 
 

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

                                                  


