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Usnesení 
 
z 67. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.01.2013 od 
16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 
členů rady města. 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2884/R/140113 Předložený program schůze rady města. 

 
2885/R/140113 Ceník pronájmů prostor muzea, techniky a movitého inventáře 

Kulturních služeb města Moravská Třebová dle předloženého návrhu. 
 
Z: Mgr. Libuše Lišková, ředitelka Kulturních služeb města 
 

2886/R/140113 Poskytnutí finančního příspěvku Regionálnímu sdružení sportů 
Svitavy se sídlem Kapitána Nálepky 1544/39, 568 02 Svitavy, IČ: 
00435805 ve výši 10.000 Kč na zajištění organizace akce Sportovec 
roku v regionu Svitavska za rok 2012. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

2887/R/140113 Uzavření doplňku 4leté záruky na multifunkční stroj Xerox WC 5225, 
výrobní číslo 3315670330 s firmou XERON s.r.o., se sídlem Gočárova 
třída 1262, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25289632 podle předloženého 
návrhu. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

2888/R/140113 Přílohy pro rok 2013 ke smlouvě o podpoře a údržbě systému č. UMT-
020116 (KANC 38/2002) uzavřené s firmou CCA Group a. s. dne 
27.05.2002, se sídlem Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2, IČ: 
25695312 podle předloženého návrhu. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

2889/R/140113 Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo č. 18/2010 s firmou LÖW & spol., 
s.r.o. na projektovou a inženýrskou činnost – Biocentrum na Knížecí 
louce podle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

2890/R/140113 Uzavření předloženého dodatku č. 1 ke smlouvě o podmínkách zřízení 
stavby, za účelem umístění  inženýrských sítí a provádění stavebních 
prací pro stavbu “Město Moravská Třebová – projekt odkanalizování 
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Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV” mezi městem Moravská 
Třebová, Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a firmou 
HOCHTIEF CZ a.s. 
Zvýšení částky za uložení inženýrských sítí do silničního pozemku činí 
22.167 Kč + DPH pro město Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2891/R/140113 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 1 na ul. 
Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové s platností od 01.02.2013 
s podmínkou uzavření dohody o uznání dluhu a úhradě dluhu ve 
splátkách. 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. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2892/R/140113 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 1 o 
velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 39 v Moravské Třebové 
s platností od 01.01.2013 s podmínkou 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.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2893/R/140113 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 3 o 
velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové 
s platností od 01.01.2013 s podmínkou 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. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2894/R/140113 Podání výpovědi z nájmu nebytového prostoru na ul. Bránské č. o. 8 
v Moravské Třebové Zdeňku Novotnému. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2895/R/140113 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 229/2 o celkové výměře 13629 m2, 
vedený ve zjednodušené evidenci, v obci a k.ú. Borušov, za účelem 
zemědělského využití. 
 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
2896/R/140113 Pronájem části pozemku parc. č. 563/1 o výměře 18 m2, kultura 

ostatní plocha, v obci Moravská Třebová a k.ú. Boršov u Moravské 
Třebové, Jánu Kokymu, bytem Moravská Třebová, část obce Boršov 
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č. p. 100, za účelem dočasné stavby skladu zahradního nářadí a 
dřeva s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti. Výše 
nájemného bude stanovena dle usnesení rady města č. 1737/050405, 
bod 8. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2897/R/140113 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku Dodávka výpočetní techniky pro Základní školu Moravská 
Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy s firmou AZ-line s.r.o., nám. 
T. G. Masaryka 56/17 Moravská Třebová 57101, IČ: 63217503. 
 
Z: Mgr. Petr Vágner, ředitel ZŠ 
 

2898/R/140113 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku Vnitřní integrace – procesní modeler a kompetenční registry 
firmou A-21, spol. s.r.o., Na Kocínce 210/3, 160 00 Praha 6, IČ 
64793737. 
 
Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 
 

2899/R/140113 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku Vnitřní integrace – identity management a napojení na 
základní registry firmou společnost GEOVAP spol. s r.o., Čechovo 
nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČ 15049248. 
 
Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 
 

2900/R/140113 Uzavření smlouvy o zajištění realizace mostů a přeložek sítí v rámci 
akce „Úprava Stříbrného potoka v Boršově“, s firmou Lesy České 
republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 
68, IČ: 42196451, v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

2901/R/140113 Uzavření smlouvy o přijímání platebních karet s Komerční bankou 
a.s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 
v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

2902/R/140113 Uzavření Smlouvy o podpoře výroby elektřiny pro FVE Piaristická 
137/1 s ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-
Podmokly, PSČ 405 02, Teplická 874/8 dle předloženého návrhu.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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2903/R/140113 Uzavření mandátní smlouvy na výkon práv a povinností zadavatele 
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, ve smyslu § 151 citovaného zákona v rámci 
podlimitní veřejné zakázky: Cesta od renesance k baroku - film a 
animované spoty s Ing. Andrejem Kašickým, Jiráskova 20, 5710 11 
Moravská Třebová, IČ: 86983768 dle předloženého návrhu.   
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

2904/R/140113 Předložený návrh plánu činnosti komise rady města sociální, zdravotní 
a péče o děti na I. pololetí 2013. 
 
Z: Eliška Trefilová, předsedkyně komise 

 
 
Rada města uděluje souhlas: 
 
2905/R/140113 K ubytování na dobu určitou 1 měsíc s automatickou obnovou vždy na 

1 měsíc. Automatická obnova je podmíněna řádným placením 
nájemného a dodržováním ubytovacího řádu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
2906/R/140113 Zadávací řízení na veřejnou zakázku Cesta od renesance k baroku – 

film a animované spoty a schvaluje: 

1. Komisi pro otevírání obálek, hodnotící komisi, která bude současně 
plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace uchazečů: 
- JUDr. Miloš Izák, člen,  Ing. Pavel Brettschneider, náhradník 
- Ing. Miloš Mička, člen,Václav Žáček, náhradník 
- Ing. Andrej Kašický, člen, Miroslav Kužílek, náhradník 
- Bc. Nikola Jakoubková, člen, Ing. Miroslav Netolický, náhradník 
- Roman Juriš, člen, PhDr. Jana Martínková, 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 pro zadání veřejné zakázky bude 
nejnižší nabídková cena včetně DPH. 

 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
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Rada města pověřuje: 
 
2907/R/140113 Starostu města vybrat pět potenciálních dodavatelů, kterým bude 

odeslána Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné 
zakázce Cesta od renesance k baroku – film a animované spoty. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 

 
 
Rada města jmenuje: 
 
2908/R/140113 Jana Maulera členem komise památkové péče rady města. 

 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 

 
 
Rada města ukládá: 
 
2909/R/140113 Starostovi města předložit radě města na jejím příštím zasedání 

seznam oslovených dodavatelů v rámci veřejné zakázky Cesta od 
renesance k baroku – film a animované spoty. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
T: 28.01.2013 
 

2910/R/140113 Ředitelce Kulturních služeb města doplnit odložený tisk č. 6, Zástup za 
mateřskou dovolenou v organizaci Kulturní služby města Moravská 
Třebová,  o rozdělení kompetencí ředitelky mezi stávající 
zaměstnance. 
 
Z: Mgr. Libuše Lišková, ředitelka Kulturních služeb města 
T: 28.01.2013 
 

2911/R/140113 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství zajistit a 
předložit do rady města právní stanovisko JUDr. Skoupého k tisku č. 
19, Návrh na pronájem pozemků – ZŠ Palackého. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 25.02.2013 

 
 
 
Rada města potvrzuje: 
 
2912/R/140113 Své usnesení č. 2772/R/191112, kterým neschválila prominutí 

nájemného za rok 2012 za nebytový prostor na ul. Bránské č. o. 8 
v Moravské Třebové Zdeňku Novotnému ve výši 37.960 Kč. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2913/R/140113 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města. 

 
2914/R/140113 Předložená stanoviska k doporučením kontrolního výboru 

zastupitelstva města, schváleným zastupitelstvem města 03.12.2012. 
 

2915/R/140113 Předloženou zprávu z jednání komise památkové péče rady města 
dne 13.12.2012. 
 

2916/R/140113 Odstoupení Josefa Dvořáka z funkce člena komise památkové péče 
rady města. 
 

2917/R/140113 Předložený zápis z jednání komise rady města pro výchovu 
a vzdělávání ze dne  21.11.2012. 
 

2918/R/140113 Předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a 
péče o děti konané dne 17.12.2012. 
 

2919/R/140113 Předloženou zprávu o činnosti a provozu Turistického informačního 
centra za rok 2012. 
 

2920/R/140113 Předloženou „Hodnotící zprávu Projektu Zdravé město a místní 
Agendy 21 za rok 2012“ a  „Plán zlepšování a kvality na rok 2013“. 
 

2921/R/140113 Datum konání Fóra Zdravého města 2013: 25.02.2013. 
 

2922/R/140113 Předloženou informaci o stavu služebního vozidla Městské policie 
Moravská Třebová. 

 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2923/R/140113 Neschválit prominutí nájemného za rok 2012 za nebytový prostor na 

ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové Zdeňku Novotnému ve výši 
37.960 Kč. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

2924/R/140113 Schválit prodej pozemku parc. č. 71/2 o výměře 21 m2, kultura 
zastavěná plocha a nádvoří v obci a k. ú. Moravská Třebová, část 
obce Město, ul. Stará za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
5.670 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2925/R/140113 Schválit prodej pozemku parc. č. 1944/2 o výměře 4 m2, kultura 
zahrada a pozemek parc.č. 2040/14 o výměře 10 m2, kultura ostatní 
plocha vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce 
Předměstí, ul. U Písku za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 560 
Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2926/R/140113 Schválit prodej 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 za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 5.920 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města ruší: 
 
2927/R/140113 Své usnesení č. 2822/R/171212, kterým schválila ukončení smlouvy o 

nájmu nebytových prostor č. 297, uzavřené dne 01.11.2003, dohodou 
ke dni 31.12.2012 s podmínkou uznání dluhu a uzavření dohody o 
úhradě dluhu ve splátkách.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2928/R/140113 Své usnesení č. 2823/R/171212, kterým schválila uzavření Dohody o 
uznání dluhu a úhradě dluhu ve splátkách. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
 
Rada města odkládá: 
 
2929/R/140113 Projednání tisků: 

- č. 6, Zástup za mateřskou dovolenou v organizaci Kulturní služby 
města Moravská Třebová, 

- č. 19, Návrh na pronájem pozemků – ZŠ Palackého. 
 
 
V Moravské Třebové 14.01.2013 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
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JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Ing. Pavel Brettschneider                                                  Ing. Václav Mačát 

      místostarosta města                                                      místostarosta města 
 


