
Město Moravská Třebová 1

Usnesení rady města ze dne 27.01.2014

Usnesení

ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 
27.01.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. 
Masaryka za účasti 7 členů rady města.

Rada města schvaluje:

3826/R/270114 Předložený program schůze rady města.

3827/R/270114 Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 
2014.

Z: Miloslav Kužílek, předseda komise

3828/R/270114 Čerpání finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové 
organizace Kulturní služby města Moravská Třebová na výrobu 
modelu zámku do výše 150.000 Kč.

Z: Jarmila Dvořáková, pověřená zastupováním ředitelky příspěvkové 
organizace

3829/R/270114 Uzavření 3 smluv se společností CEDUR s.r.o., se sídlem DOM 
ODBOROV - ISTROPOLIS, Trnavské mýto č. 1, 831 03  Bratislava, 
IČ: 46409475 a smlouvy se společností HARIX, s.  r. o, se sídlem 
Stošice 543, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČ:  46483179 na zajištění
kulturního programu v rámci festivalu Dny slovenské kultury 2014
v souladu s předloženými návrhy.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

3830/R/270114 Předložení projektu Aktivizace osob se sociálním vyloučením v rámci 
účasti v Programu prevence kriminality vyhlášeného Ministerstvem 
vnitra ČR pro rok 2014

Z: Bc. Hana Kreplová, koordinátorka prevence kriminality

3831/R/270114 Předložení projektu Výcvik sociálních dovedností pro děti s projevy 
predelikventního chování v rámci účasti v Programu prevence 
kriminality vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR pro rok 2014.

Z: Bc. Hana Kreplová, koordinátorka prevence kriminality

3832/R/270114 Předložený návrh aktualizace Koncepce prevence kriminality města 
Moravská Třebová 2013 – 2016.

Z: Bc. Hana Kreplová, koordinátorka prevence kriminality
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3833/R/270114 V návaznosti na transformaci občanského sdružení Květná Zahrada v 
Květné v zapsaný ústav v souladu s novým  občanským zákoníkem  
nominaci JUDr. Miloše Izáka, starosty města do správní rady ústavu a 
určuje pro zastupování starosty ve správní radě ústavu Mgr. Irenu
Škadrovou, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Z: JUDr. Jana Zemánková

3834/R/270114 Nominaci Mgr. Zdeňka Navrátila jako zástupce města Moravská 
Třebová do Rady školské právnické osoby Středisko výchovné péče 
Svitavska, sídlo: Květná č. p. 40, 572 01 pošta Polička.

Z: Mgr. Irena Škadrová, vedoucí OSVZ

3835/R/270114 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok 

1. na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 
v Moravské Třebové, s platností od 1. 2. 2014,

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

3. na byt č. 5 o velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 8 v Moravské 
Třebové, s platností od 1. 2. 2014,

4. na byt č. 6 o velikosti 1 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové, s platností od 1. 2. 2014,

5. na byt č. 32 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 21 
v Moravské Třebové, s platností od 1. 2. 2014,

6. na byt č. 9 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 2. 2014,

7. na byt č. 20 o velikosti 1 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové, s platností od 1. 2. 2014.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3836/R/270114 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 3 o 
velikosti 1 + 1 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové, 
s platností od 1. 2. 2014 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po 
splatnosti  v pravidelných měsíčních splátkách a úhrady dlužného 
nájemného před podpisem nové nájemní smlouvy. Nájemní smlouva 
bude prodlužována vždy o 1 měsíc v případě úhrady nájmu za 
příslušný měsíc a úhrady splátky dluhu v pravidelné měsíční splátce.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
3837/R/270114 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 1 o 

velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 17 v Moravské Třebové se 
zájemci.

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

3838/R/270114 Záměr pronájmu nebytového prostoru č. P4 o výměře 43,19 m2

v objektu č. p. 1479 na ul. Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
2532/031297. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3839/R/270114 Pronájem garážového stání v I. podzemním podlaží v objektu Domu 
zvláštního určení na ul. Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové ve výši 
300 Kč vč. DPH za měsíc a 1 garážové stání

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3840/R/270114 Ve věci žádosti Romana Havlíka o přehodnocení rozhodnutí rady 
města následující usnesení:

1. Rada města bere na vědomí žádost o přehodnocení rozhodnutí 
rady města č. 3770/R/161213 ze dne 16.12.2013, kterým 
doporučila odboru dopravy městského úřadu vyhovět žádosti ve 
věci vyhrazeného parkovacího místa ZTP na ul. Bezručově.

2. Rada města potvrzuje své usnesení č. 3770/R/161213 ze dne 
16.12.2013, kterým doporučila odboru dopravy městského úřadu 
vyhovět žádosti ve věci vyhrazeného parkovacího místa ZTP na ul. 
Bezručově.

Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

3841/R/270114 Uzavření dohody o provedení záchranného archeologického 
průzkumu při akci „Revitalizace údolní nivy Třebůvky v lokalitě Knížecí 
louka“ s Regionálním muzeem v Litomyšli, se sídlem Jiráskova č. p. 9, 
570 01 Litomyšl, IČ 71191283.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

3842/R/270114 Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci 
celosvětové akce „Vlajka pro Tibet“ dne 10. března 2014.

Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV

3843/R/270114 V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:

1.  Koncepci a obsah zadávací dokumentace včetně příloh k veřejné 
zakázce na „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve 
vybraných objektech v majetku města Moravská Třebová“ dle 
předloženého návrhu.

2. Uveřejnění oznámení veřejné zakázky na „Poskytování 
energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech 
v majetku města Moravská Třebová“ v Informačním systému o 



Město Moravská Třebová 4

Usnesení rady města ze dne 27.01.2014

veřejných zakázkách formou jednacího řízení s uveřejněním.

3. Provedení zadávacího řízení na zakázku „Poskytování 
energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech 
v majetku města Moravská Třebová, dle § 29 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, jako jednací řízení s uveřejněním.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3844/R/270114 V rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku Cesta od renesance 
k baroku – film a animované spoty III.:

1. Rada města schvaluje vyloučení uchazeče č. 3 Mgr. Karel 
Kubišta, IČ 44405014 z další účasti v zadávacím řízení Cesta od 
renesance k baroku – film a animované spoty III.

2. Rada města schvaluje předloženou Zprávu o posouzení a 
hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Cesta od renesance 
k baroku – film a animované spoty III.

3. Rada města schvaluje vítěze zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku: „Cesta od renesance k baroku – film a animované spoty 
III.“ kterým je uchazeč MgA. Martin Chlup, Vránova 752/45, 621 
00 Brno, IČ 87774259.

4. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle návrhu, který 
byl součástí zadávací dokumentace, s vítězem zadávacího řízení 
veřejné zakázky Cesta od renesance k baroku – film a animované 
spoty III. uchazečem MgA. Martin Chlup, Vránova 752/45, 621 00 
Brno, IČ 87774259, a to za cenu 344.000 Kč.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

3845/R/270114 Předložený vzor nájemní smlouvy včetně příloh na byt v bytových 
domech v majetku města Moravská Třebová, která bude uzavírána 
mezi Městem Moravská Třebová jako pronajímatelem, Technickými 
službami Moravská Třebová s. r. o. jako pronajímatelem v zastoupení 
a novým nájemcem s platností od 1. 1. 2014.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3846/R/270114 Předložený vzor nájemní smlouvy včetně příloh na byt v domech 
zvláštního určení v majetku města Moravská Třebová, která bude 
uzavírána mezi městem Moravská Třebová jako pronajímatelem, 
Technickými službami Moravská Třebová s. r. o. jako pronajímatelem 
v zastoupení a novým nájemcem s platností od 1. 1. 2014.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3847/R/270114 Stanovení počtu osob v nájemcově domácnosti pro jednotlivé byty 
v domech zvláštního určení dle § 2272, odst. 3 zákona 89/2012 Sb.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
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3848/R/270114 Předložený vzor smlouvy o ubytování včetně ubytovacího řádu na 
ubytovně v majetku města Moravská Třebová, která bude uzavírána 
mezi Městem Moravská Třebová jako ubytovatelem, Technickými 
službami Moravská Třebová s. r. o. jako ubytovatelem v zastoupení a 
novým ubytovaným s platností od 1. 1. 2014.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3849/R/270114 Předložený Ceník prací, hodinových zúčtovacích sazeb strojů a 
zařízení dle předloženého aktuálního ceníku Technických služeb 
Moravská Třebová s.r.o.

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

Rada města uděluje souhlas:

3850/R/270114 K ubytování 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: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města neschvaluje:

3851/R/270114 Záměr prodeje pozemků parc. č.:

- 3211/14 o výměře 974 m2, druh pozemku orná půda
- 3340/9 o výměře 6.597 m2, druh pozemku orná půda 
- 3408/16 o výměře 1.320 m2, druh pozemku orná půda
- 3467/16 o výměře 1.460 m2, druh pozemku orná půda
- 3507/3 o výměře 1.642 m2, druh pozemku orná půda
- 3510/2 o výměře 384 m2, druh pozemku orná půda
- 3511/2 o výměře 15 m2, druh pozemku orná půda
- 3211/18 o výměře 377 m2, druh pozemku orná půda
- 3208/3 o výměře 62 m2, druh pozemku trvalý travní porost
- 3235/13 o výměře 15.548 m2, druh pozemku orná půda
- 3340/82 o výměře 3.725 m2, druh pozemku orná půda
- 3340/84 o výměře 5.579 m2, druh pozemku orná půda 
- 3428/8 o výměře 134 m2, druh pozemku trvalý travní porost
- 3428/6 o výměře 88 m2, druh pozemku trvalý travní porost
- 3408/12 o výměře 1.662 m2, druh pozemku orná půda¨
- 3449/3 o výměře 221 m2, druh pozemku orná půda
- 3470/6 o výměře 258 m2, druh pozemku orná půda
- 3470/7 o výměře 336 m2, druh pozemku orná půda
- 3481/5 o výměře 333 m2, druh pozemku orná půda
- 3503/15 o výměře 1.924 m2, druh pozemku orná půda
- 3340/10 o výměře 22.487 m2, druh pozemku orná půda.
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města nevyhovuje:

3852/R/270114 Žádosti pana Pavla Veselého o finanční spoluúčast města na 
financování čistírny odpadových vod rodinného domu na ul. J. K Tyla 
v Moravské Třebové v návaznosti na posunutí městem deklarovaného 
termínu připojení na městskou kanalizaci v návaznosti na změnu  
harmonogramu projektu OUSB.

Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:

3853/R/270114 Schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 15/2013 rozpočtu města, 
kterou budou změněny závazné ukazatele na rok 2013 takto (v tis. 
Kč):

a) závazné ukazatele stanovené radě města

úprava 
rozpočtu

rozpočet 2013
po úpravě

Rozpočtové zdroje:

Rozpočtové příjmy CELKEM -14 490,00 225 187,00
Financování:

Zapojení zůstatků finančních prostředků                                                
na ZBÚ a účelových fondech k 31.12.2012 0,00 13 230,00
Investiční úvěr na realizaci projektu OUSB 0,00 3 115,00
Inv. úvěr na pořízení vozu městské policie 105,00 0,00 105,00
Půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OUSB 4 100,00 -750,00 3 350,00

Celkové rozpočtové zdroje -15 240,00 244 987,00

Rozpočtové potřeby:

Rozpočtové výdaje CELKEM -15 340,00 239 517,00

Financování:
Splátky jistiny přijatých úvěrů 100,00 5 470,00

Operace z peněžních účtů nemající charakter 
příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00

Celkové rozpočtové potřeby -15 240,00 244 987,00260 227,00

rozpočet 2013
před úpravou

239 677,00

13 230,00

254 857,00

3 115,00

260 227,00

5 370,00

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

3854/R/270114 Schválit uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování 
energetických služeb se zaručeným výsledkem s firmou  Siemens, 
s.r.o., se sídlem Siemensova 1, 155 00 Praha 13, IČ: 00268577 
v souladu s předloženým návrhem.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

3855/R/270114 Schválit finanční spoluúčast města na předložených projektech:
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a) Na projektu Aktivizace osob se sociálním vyloučením
spoluúčast ve výši 13.000 Kč při celkových nákladech na 
projekt 96.000 Kč.

b) Na projektu Výcvik sociálních dovedností pro děti s projevy 
predelikventního chování spoluúčast ve výši 11.400 Kč při 
celkových nákladech na projekt 90.000 Kč. 

Z: Bc. Hana Kreplová, koordinátorka prevence kriminality

3856/R/270114 Schválit podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do 
majetku města od Státního pozemkového úřadu, a to:

1. pozemku p. č. 2570/1 o výměře 1373 m2, druh pozemku trvalý 
travní porost v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Lanškrounská, 

2. pozemku parc. č. 665/3 o výměře 187 m2, druh pozemku zahrada, 
pozemku parc. č. 657/1 o výměře 1.856 m2, druh pozemku orná 
půda a pozemku parc. č. 73/1 o výměře 255 m2, druh pozemku 
ostatní plocha vše v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u 
Moravské Třebové.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
Rada města bere na vědomí:

3857/R/270114 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.

3858/R/270114 Předložený zápis z jednání komise památkové péče rady města ze 
dne 06.01.2014.

3859/R/270114 Předložený zápis z jednání komise rady města pro výchovu
a vzdělávání ze dne  15.01.2014.

3860/R/270114 Předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 
20.01.2014.

3861/R/270114 Předloženou zprávu za rok 2013 o poskytování informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Městským 
úřadem Moravská Třebová.

3862/R/270114 Předloženou Zprávu o činnosti Městské policie Moravská Třebová za 
období leden až prosinec 2013.

3863/R/270114 Předložené vyhodnocení bezpečnostní situace v obvodu Obvodního 
oddělení Policie ČR Moravská Třebová za rok 2013.

Rada města jmenuje:

3864/R/270114 Stanislavu Šírovou předsedkyní samosprávné komise Udánky.

Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ
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Rada města vyhlašuje:

3865/R/270114 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek 
malého rozsahu, výběrové řízení na veřejné zakázky:

1) Obnova střechy domu ul. Farní 26/1, Moravská Třebová

2) Obnova fasády ze dvora Radnice, nám. TGM 32/29, Moravská 
Třebová

3) Obnova fasády 1. NP, nám. TGM 36/21, Moravská Třebová

4) Obnova fasády 1. NP, nám. TGM 35/23, Moravská Třebová

a schvaluje:

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:

- Miroslav Lopour, Piaristická 3, 571 01 Moravská Třebová, IČ:
16207203

- Mati Moravia s.r.o., Koclířov 204, 569 11 Koclířov u Svitav, IČ:
25969161 

- Cyril Jirouš, Karla Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová, 
IČ: 47486180

- Josef Šťastný – zednické práce komplet, Brněnská 50/45, 571 
01 Moravská Třebová, IČ: 11097442

- Tomáš Kupsa, Staré Město 305, 571 01 Moravská Třebová, IČ:
67458505

2. Hodnotící komisi ve složení:

- Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník
- Ing. Josef Jílek – člen, Ing. Miloš Mička - náhradník
- Eva Štěpařová – člen, Karel Musil - náhradník

3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky:

- celková nabídková cena včetně DPH - 100%

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

Rada města odkládá:

3866/R/270114 Projednání tisků:

- č. 19 (Návrh na ukončení pronájmu pozemku a prodej reklamních 
hodin Visia)

- č. 21 (Návrh na uzavření smlouvy o správě komunitní kompostárny 
Moravská Třebová)

V Moravské Třebové 27.01.2014
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek
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Usnesení rady města ze dne 27.01.2014

JUDr. Miloš Izák
starosta města

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




