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Usnesení 

 
ze 123. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala ve čtvrtek 
23.10.2014 od 16:15 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. 
Masaryka za účasti 6 členů rady města. 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
4517/R/231014 Předložený program schůze rady města. 

 
4518/R/231014 Předložený program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města 

Moravská Třebová. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

4519/R/231014 Výjimku z vnitřního předpisu č. 10/2011, ve znění dodatku č. 1, 
Pravidla pro vydávání Moravskotřebovského zpravodaje, čl. 4 odst. 
5, který stanovuje datum vydání na první den v měsíci. 
Moravskotřebovský zpravodaj 11/2014 bude vydán k 06.11.2014. 
Důvodem je uveřejnění výsledku ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva města Moravská Třebová. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
 

4520/R/231014 Uzavření nájemní smlouvy s Romanem Starým na byt č. 5, o 
velikosti 3 + 1, o výměře 73,36 m2 ve 2. NP  bytového domu č. p. 
1554 na ul. Hřebečské č. o. 6 v Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4521/R/231014 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 4 o 
velikosti 1 + 1 na ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s Petrem 
Potyšem.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4522/R/231014 Uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání mezi městem 
Kopřivnice jako centrálním zadavatelem a městem Moravská 
Třebová jako veřejným zadavatelem (podřazeným odběratelem) 
z důvodu poptávky po elektřině v rámci sdružených služeb dodávky 
elektřiny v hladině vysokého napětí na rok 2015, dle předloženého 
návrhu.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

4523/R/231014 Ve věci výběrového řízení na veřejnou zakázku Elektronizace 
agendy rady/zastupitelstva města a projektového řízení následující 
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usnesení: 

1. Rada města schvaluje předloženou Zprávu o posouzení a 
hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Elektronizace agendy 
rady/zastupitelstva města a projektového řízení, 1. část veřejné 
zakázky – agenda rady/zastupitelstva města. 

2. Rada města schvaluje vítěze zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku Elektronizace agendy rady/zastupitelstva města a 
projektového řízení, 1. část veřejné zakázky – agenda 
rady/zastupitelstva města uchazeče OR-CZ spol. s r.o., 
Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová, IČ 48168921. 

3. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle návrhu, který 
byl součástí zadávací dokumentace, s vítězem zadávacího 
řízení veřejné zakázky Elektronizace agendy rady/zastupitelstva 
města a projektového řízení, 1. část veřejné zakázky – agenda 
rady/zastupitelstva města uchazečem OR-CZ spol. s r.o., 
Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová, IČ 48168921. 

4. Rada města schvaluje uzavření servisní smlouvy dle návrhu, 
který byl součástí zadávací dokumentace, s vítězem 
zadávacího řízení veřejné zakázky Elektronizace agendy 
rady/zastupitelstva města a projektového řízení, 1. část veřejné 
zakázky – agenda rady/zastupitelstva města uchazečem OR-
CZ spol. s r.o., Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová, IČ 
48168921. 

5. Rada města pověřuje starostu města Moravská Třebová k 
podpisu Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
na veřejnou zakázku Elektronizace agendy rady/zastupitelstva 
města a projektového řízení, 1. část veřejné zakázky – agenda 
rady/zastupitelstva města. 

6. Rada města schvaluje předloženou Zprávu o posouzení a 
hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Elektronizace agendy 
rady/zastupitelstva města a projektového řízení, 2. část veřejné 
zakázky – agenda projektového řízení (projektový zásobník). 

7. Rada města schvaluje vítěze zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku Elektronizace agendy rady/zastupitelstva města a 
projektového řízení, 2. část veřejné zakázky – agenda 
projektového řízení (projektový zásobník) uchazeče OR-CZ 
spol. s r.o., Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová, IČ 
48168921. 

8. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle návrhu, který 
byl součástí zadávací dokumentace, s vítězem zadávacího 
řízení veřejné zakázky Elektronizace agendy rady/zastupitelstva 
města a projektového řízení, 2. část veřejné zakázky – agenda 
projektového řízení (projektový zásobník) uchazečem OR-CZ 
spol. s r.o., Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová, IČ 
48168921. 

9. Rada města schvaluje uzavření servisní smlouvy dle návrhu, 
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který byl součástí zadávací dokumentace, s vítězem 
zadávacího řízení veřejné zakázky Elektronizace agendy 
rady/zastupitelstva města a projektového řízení, 2. část veřejné 
zakázky – agenda projektového řízení (projektový zásobník) 
uchazečem OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19, 571 01 Moravská 
Třebová, IČ 48168921. 

10. Rada města pověřuje starostu města Moravská Třebová k 
podpisu Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
na veřejnou zakázku Elektronizace agendy rady/zastupitelstva 
města a projektového řízení, 2. část veřejné zakázky – agenda 
projektového řízení (projektový zásobník). 

 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

4524/R/231014 Ve věci zadávacího řízení Přeprava a odstranění odpadu z 
katastrálního území města Moravská Třebová následující 
usnesení: 

1. Rada města schvaluje předloženou Zprávu o posouzení a 
hodnocení nabídek. 

2. Rada města schvaluje vítěze zadávacího řízení, uchazeče 
Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec 
Králové, IČ 42194920. 

3. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy na zajištění služeb 
spojených s odstraňováním odpadu dle návrhu, který byl 
součástí zadávací dokumentace, s vítězem zadávacího řízení 
veřejné zakázky, uchazečem Marius Pedersen a.s., Průběžná 
1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ 42194920. 

4. Rada pověřuje jednatelku Technických služeb Moravská 
Třebová s.r.o. k podpisu Oznámení zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky. 

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

 
 
Rada města stanovuje: 
 
4525/R/231014 V souvislosti s nařízením vlády ČR č. 224/2014 Sb., kterým se 

mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 
předpisů, příplatek za vedení řediteli Sociálních služeb města 
Moravská Třebová Ing. Emilu Maléřovi ve výši 7.500 Kč. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 

 
 
 
Rada města zamítá: 
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4526/R/231014 Předloženou žádost Oldřicha Herzoga o úlevy při provedení 

nového kanalizačního napojení domu Lidická 18, spočívající 
v prominutí povinnosti obnovit v místě výkopu asfaltový povrch 
v místní komunikaci. 
 
Z: Ing. Dušan Sejbal, vedoucí OVUP 

 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
4527/R/231014 Předložený zápis z jednání komise památkové péče rady města  

dne 07.10.2014. 
 

4528/R/231014 Předloženou informaci o zvýšení základních platů ředitelů 
příspěvkových organizací města od 01.11.2014, vyplývající 
z nařízení vlády ČR č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
4529/R/231014 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 „Odkanalizování Udánek, Sušic, 
Boršova a modernizace ČOV – změny v Udánkách a Boršově – 
dodatečné stavební práce II “ 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 odkládá: 
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4530/R/231014 Projednání tisku č. 2, Harmonogram a předpoklad nákladů na 

odstranění zjištěných stavebních závad a nedostatků na budově 
smuteční obřadní síně v Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb 
Moravská Třebová s.r.o. 

 
 
V Moravské Třebové 23.10.2014 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák                                   Ing. Václav Mačát 
                         starosta města                                   místostarosta města 


