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Usnesení rady města ze dne 21.07.2014

Usnesení
ze 114. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 
21.07.2014 od 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. 
Masaryka za účasti 4 členů rady města.

Rada města schvaluje:

4308/R/210714 Předložený program schůze rady města.

4309/R/210714 Změnu termínu plnění usnesení:
- č. 3940/R/030314 z původního termínu 24.03.2014 na nový termín 

18.08.2014
- č. 4161/R/190514 z původního termínu 21.07.2014 na nový termín 

18.08.2014.

Z: Bc. Viera Mazalová
    Ing. Petr Václavík, vedoucí OD

4310/R/210714 Změnu odpisového plánu organizace Sociální služby města Moravská 
Třebová pro rok 2014 dle předloženého návrhu (pořízení 1 ks 
plynového kotle GASZTROMETAL GLR 151 150 l v pořizovací ceně 
108.560,00 Kč).

Z: Ing. Emil Maléř, ředitel Sociálních služeb města

4311/R/210714 Čerpání finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové 
organizace Kulturní služby města Moravská Třebová na nákup vitríny 
do muzejní expozice do výše 60.000 Kč.

Z: Jarmila Dvořáková, pověřená zastupováním ředitelky příspěvkové 
organizace Kulturní služby města

4312/R/210714 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 1 o 
velikosti 1 + 0 na ul. Olomoucké 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

4313/R/210714 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 1 o 
velikosti 1 + 1 na ul. Olomoucké č. o. 12 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



Město Moravská Třebová 2

Usnesení rady města ze dne 21.07.2014

4314/R/210714 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 1A  o 
velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 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

4315/R/210714 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 3 o 
velikosti 2 + 1 na nám. T.G.Masaryka č. o. 37 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

4316/R/210714 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 209 o 
velikosti 2 + 0 v Domě zvláštního určení na ul. Svitavské č. o. 24 
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

4317/R/210714 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na:

1. byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské 
Třebové, s platností od 1. 8. 2014 

2. byt č. 14 o velikosti 1 + 1 na ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové, 
s platností od 1. 8. 2014

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

4. byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 10 v Moravské 
Třebové, s platností od 1. 8. 2014 s podmínkou  úhrady závazků 
vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

4318/R/210714 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 3 o 
velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové, 
s platností od 01.08.2014.

4319/R/210714 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 3 o velikosti 
3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové 
s Domovem u studánky, IČ: 00854310, se sídlem Anenská Studánka 
41, 563 01  Lanškroun.
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

4320/R/210714 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 10 na ul. 
Školní č. o. 7 v Moravské Třebové, s platností od 01.08.2014. Nájemní 
smlouva bude prodlužována vždy o 1 měsíc v případě úhrady nájmu 
za příslušný kalendářní měsíc a dodržování klidu a pořádku v domě ze 
strany nájemkyně a jejích návštěv.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

4321/R/210714 Záměr pronájmu částí nebytového prostoru o celkové výměře 32,21
m2 v objektu č. p. 371 na ul. Komenského č. o. 46 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

4322/R/210714 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1460/1 o výměře 100 m2, 
druh pozemku ostatní plocha, v obci a v katastrálním území Moravská 
Třebová, na ul. Svitavské, za účelem zřízení parkovacích míst.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

4323/R/210714 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1457/1 o výměře 5 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, v obci a v katastrálním území Moravská 
Třebová, na ul. Svitavské, za účelem umístění přístřešku pro kola.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

4324/R/210714 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 450 druh pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, parc. č. 448/3 druh pozemku ostatní plocha a parc.
č. 448/2 druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Komenského včetně 
stavby parkoviště na pozemcích za účelem provozování parkoviště 
pro potřeby zákazníků obchodního centra postaveného na pozemcích 
parc. č. 347 a parc. č. 448/1 v k. ú. Moravská Třebová za těchto 
podmínek:

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

2. Nájemné ve výši 4.000.000 Kč 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 výlučně  na svoje náklady 
zajišťovat provádění údržby a všech oprav předmětu nájmu. Výběr 
a výše parkovného na předmětu nájmu bude záviset výlučně na 
rozhodnutí nájemce. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

4325/R/210714 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 858/1 o výměře 633 m2, (jedná 
se cca o 2 m2),  druh pozemku zast. plocha a nádvoří v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. 
Olomoucká. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

4326/R/210714 Uzavření předložené nájemní smlouvy č. 65N14/19 mezi Českou 
republikou - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha 3 a městem Moravská Třebová o pronájmu 
části pozemku parc. č. 2055/73 o výměře 1727 m2, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Strážnického.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

4327/R/210714 Uzavření předložené „Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení“ (číslo 
smlouvy 9414001814/182137-6815) mezi městem Moravská Třebová 
a RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, 
a to za účelem zajištění provozu plynárenského zařízení: “Moravská 
Třebová – průmyslová zóna Západní, č. stavby 8800078922“.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

4328/R/210714 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ORM 37/2014 na akci 
„Výměna oken MŠ Tyršova, Moravská Třebová“ s firmou PAPA STAVÍ 
s.r.o., Komenského 141/22, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 29287596, 
podle předloženého návrhu.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

4329/R/210714 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ORM 46/2014 na akci „ZŠ 
Čs. armády 179, Moravská Třebová – výměna radiátorů 1. etapa“ 
s firmou Miroslav Horáček, Komenského 62, 571 01 Moravská 
Třebová, IČ: 16753321, podle předloženého návrhu.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

4330/R/210714 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „ZŠ Čs. armády 179, Moravská Třebová – Stavební úpravy 
bytu - kuchyň“ s firmou Josef Šťastný, Brněnská 45, 571 01 Moravská 
Třebová, IČ: 11097442, podle předloženého návrhu.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

4331/R/210714 Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku Nákup nového nebo 
předváděcího vozidla a prodej ojetého služebního vozidla - firmu
OLFIN Car s.r.o., Trutnov, Horní Předměstí, Královedvorská 517, IČ: 
60913312 pobočka Hradec Králové, Na Rybárně 1670.
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Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV

4332/R/210714 Uzavření kupní smlouvy s vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku Nákup nového nebo předváděcího vozidla a prodej ojetého 
služebního vozidla firmou OLFIN Car s.r.o., Trutnov, Horní Předměstí,
Královedvorská 517, IČ: 60913312 pobočka Hradec Králové, Na 
Rybárně 1670, podle předloženého návrhu.

Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV

4333/R/210714 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „MŠ Piaristická, Moravská Třebová – Konvektomat“ s firmou 
UNIVERSAL GASTRO s.r.o., Staré Město 99, 569 32 Staré Město, IČ 
47454962, podle předloženého návrhu.

Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV

4334/R/210714 Uzavření budoucí Smlouvy o připojení odběrných elektrických zařízení 
k distribuční soustavě nízkého napětí k čerpací stanici Boršov s firmou 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, 
IČ: 24729035, v souladu s předloženým návrhem.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

Rada města souhlasí:

4335/R/210714 S využitím prostor „Dvorečku“ mezi ul. Cihlářovou a Hvězdní pro 
uspořádání Blešího trhu dne 6. září 2014 v době od 08:00 do 12:00 
hod. Organizací trhu pověřuje odbor majetku města a komunálního 
hospodářství městského úřadu. 
Poplatek z prodejního místa na Bleším trhu nebude vybírán.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města bere na vědomí:

4336/R/210714 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.

4337/R/210714 Předložený zápis z jednání komise životního prostředí rady města ze 
dne 12.06.2014.

4338/R/210714 Předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a 
péče o děti konané dne 30.06.2014.

4339/R/210714 Předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 
14.07.2014.
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4340/R/210714 Předloženou žádost ředitelky Domova u studánky se sídlem Anenská 
Studánka 41, Lanškroun o podporu transformace pobytových 
sociálních služeb v Pardubickém kraji.

4341/R/210714 Předloženou žádost Radmily Betyárové o uzavření nájemní smlouvy 
na byt č. 10 na ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové od 01.08.2014.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:

4342/R/210714 Následující změnu termínu zasedání  zastupitelstva města před 
konáním voleb do zastupitelstva města 10. – 11.10.2014:

- původní termín: 20.10.2014

- nový termín: 06.10.2014

Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města

4343/R/210714 Schválit uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 
PU/1012/S ze dne 13.04.2011 v rámci realizace dotačního projektu 
„Cesta od renesance k baroku“, dle předloženého návrhu.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

Rada města vyhlašuje:

4344/R/210714 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek 
malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Nákup židlí pro 
kulturní dům Boršov a schvaluje:

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:

- KŘENKOVÁ s.r.o., Praha 3, Biskupcova 1792/17, IČ: 26184613
- Ambra - Group, s.r.o., Sviadnov, Nádražní 289, IČ: 25379887
- Ing. Antonín Sekanina, Moravská Třebová, ul. J. K. Tyla 

582/10, IČ: 14554381
- LD SEATING s.r.o., Boskovice, Dřevařská 2461/19A. IČ: 

29361729
- TON a. s., Bystřice pod Hostýnem, Michaela Thoneta 148, IČ: 

49970585 

2. Hodnoticí komisi ve složení:

- JUDr. Miloš Izák, člen, Ing. Pavel Brettschneider, náhradník
- Ing. Stanislav Zemánek, člen, JUDr. Jana Zemánková, 

náhradník
- Ing. Pavel Šafařík, člen Ing. Dana Buriánková, náhradník
- Miloš Beyer, člen Václav Žáček, náhradník
- Ing. Marek Němec, člen Ing. Miroslav Netolický, náhradník
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3. Hodnoticí kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky:

- nejnižší celková nabídková cena včetně DPH - váha kritéria 70 
%

- uživatelská přívětivost (pevnost, pohodlnost, manipulovatelnost, 
kvalita dílenského provedení) - váha kritéria 30 %

Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV

4345/R/210714 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 „Město Moravská Třebová – projekt 
odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV – změny 
v Udánkách a Boršově “ a schvaluje:

1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k jednacímu řízení 
bez uveřejnění:
- FORTEX – AGS, a.s., Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk, IČ: 

00150584 a Stavební vodohospodářská s.r.o., Olomoucká 
139/4, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 28771346. 

2. Hodnotící komisi ve složení:
- JUDr. Miloš Izák, člen
- Ing. Miroslav Netolický, člen
- Ing. Aleš Houserek, člen
- Ing. Marek Slabý, člen 

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

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

Rada města ukládá:

4346/R/210714 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství podat
návrh na odprodej plynárenského zařízení v průmyslové zóně 
Západní, vedeného v majetku města pod inv. č. 2030 společnosti 
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
T: 18.08.2014

4347/R/210714 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat ve 
věci výkupu pozemku parc. č. 2494, druh pozemku zast. plocha a 
nádvoří o výměře 65 m2 a pozemku parc. č. 2499/13, druh pozemku 
ostatní plocha o výměře 3390 m2 vše v obci s katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Lanškrounská.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
T: 18.08.2014

4348R/210714 Vedoucímu odboru rozvoje města posoudit strategický význam 
pozemků parc. č. 2494, druh pozemku zast. plocha a nádvoří o 
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výměře 65 m2 a pozemku parc. č. 2499/13, druh pozemku ostatní 
plocha o výměře 3390 m2 vše v obci s katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Lanškrounská z pohledu města.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
T: 18.08.2014

4349/R/210714 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat ve 
věci výkupu pozemku č. st. 169, jehož součástí je  budova č. p. 99, 
pozemku parc. č. 575/2 o výměře 106 m2, pozemku parc. č. 579 o 
výměře 762 m2 a pozemku parc. č. 580/1 o výměře 201 m2 vše v obci 
Moravská Třebová a k.ú. Boršov u Moravské Třebové o ceně ve výši 
10.000 Kč.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
T: 18.08.2014

4350/R/210714 Vedoucímu odboru životního prostředí předložit stanovisko k zápisu 
komise životního prostředí ve věci nebezpečí zaplevelení deponované 
zeminy kolem retenční nádrže Boršov.

Z: Ing. Pavel Báča, vedoucí OŽP
T: 18.08.2014

Rada města ruší:

4351/R/210714 Výběrové řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Palackého, Moravská 
Třebová – Stavební úpravy sociálního zařízení Krček U15“.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

V Moravské Třebové 21.07.2014
Zapsala: Ing. Stanislav Zemánek

JUDr. Miloš Izák
starosta města

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

                                                 
                                                      




