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 Usnesení rady města ze dne 24.06.2013 

Usnesení 
 
z 80. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 24.06.2013 
od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za 
účasti 6 členů rady města. 
  
 

Rada města schvaluje: 
 
3300/R/240613 Předložený program schůze rady města. 

 
3301/R/240613 Předložený vnitřní předpis č. 2/2013, Organizační řád Městského 

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

3302/R/240613 Dodatek č. 3 řádu veřejného pohřebiště v Moravské Třebové, 
předmětem kterého je stanovení pravidel pro provoz nově vybudované 
rozptylové loučky, dle předloženého návrhu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3303/R/240613 Čerpání částky 100.000 Kč z rezervního fondu Základní školy 
Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. Účelem čerpání je 
zakoupení 8 počítačů pro dokončení modernizace počítačové učebny 
ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy.   
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

3304/R/240613 Čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace Dům dětí a 
mládeže Moravská Třebová, okres Svitavy ve výši 1.000 Kč a jeho 
využití na úhradu nákladů souvisejících s pořádáním akce 
Čarodějnický rej. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

3305/R/240613 Čerpání finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové 
organizace Kulturní služby města Moravská Třebová na nákup 
sbírkových předmětů pro rok 2013 do výše 50.000 Kč. 
 
Z: Jarmila Dvořáková, pověřená zastupováním ředitelky příspěvkové 
organizace Kulturní služby města 
 

3306/R/240613 Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822 o poskytnutí grantu 
z Programu podpory kulturních aktivit na rok 2013 na přípravu a 
konání festivalu Moravskotřebovský bramborák ve výši 10.000 Kč 
v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
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3307/R/240613 Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822 o poskytnutí grantu 
z Programu podpory kulturních aktivit na rok 2013 na přípravu a 
konání festivalu Kejkle a kratochvíle ve výši 25.000 Kč v souladu 
s předloženým návrhem. 
 

3308/R/240613 Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822 o poskytnutí grantu 
z Programu podpory kulturních aktivit na rok 2013 na přípravu a 
konání Fotofestivalu Moravská Třebová 2013 ve výši 10.000 Kč 
v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

3309/R/240613 Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822 o poskytnutí neinvestičního 
finančního grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na 
opravu povrchu tělocvičny Základní školy Moravská Třebová, 
Čs. armády 179, okres Svitavy ve výši 80.000 Kč. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

3310/R/240613 Uzavření smlouvy s firmou ASEKOL Solar s.r.o., se sídlem 
Československého exilu 2062/8, PSČ 143 00 Praha 4, IČ 24243639, 
na likvidaci FVE   dle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

3311/R/240613 Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení mezi městem Moravská Třebová a společností 
ASEKOL s.r.o dle předloženého návrhu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3312/R/240613 Uzavření doplňku 4letého servisního zabezpečení na multifunkční 
stroje Xerox WC7132, výrobní číslo 3311087192 a Xerox WC 123, 
výrobní čísla 3552304488 a 3313649554 s firmou TARAN s.r.o., se 
sídlem třída 17. listopadu, 772 00 Olomouc, IČ: 25836692, podle 
předložených návrhů. 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

3313/R/240613 Záměr prodeje pozemku parc. č. 580/14 o výměře 30 m2,   druh 
pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část obce Předměstí, ul. Bezručova.    
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3314/R/240613 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2019/33 o výměře 295 m2, 
(jedná se cca o 15 m2),  druh pozemku zahrada v obci a katastrálním 
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území Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Nerudova.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3315/R/240613 Záměr prodeje pozemku parc. č. 422/2 o výměře 1.056 m2, druh 
pozemku zahrada v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské 
Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3316/R/240613 Záměr prodeje pozemku parc. č. 3498 o výměře 1 242 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 3499 o výměře 659 m2 kultura 
ostatní plocha vše v obci a katastrálním území  Moravská Třebová, 
část Sušice. Prodej bude uskutečněn veřejnou dražbou. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
    

3317/R/240613 Záměr směny pozemku parc. č. 2771/38 o výměře 363 m2, druh 
pozemku orná půda, pozemku parc. č. 2757/4 o výměře 204 m2, druh 
pozemku trvalý travní porost, část pozemku parc. č. 2771/66 o výměře 
1.788 m2, druh pozemku orná půda (na novém geometrickém plánu 
nově označen jako p. p. č. 2771/76 o  výměře 116 m2 a p. p. č. 
2771/77 o výměře 6 m2), části pozemku parc. č. 2757/2 o výměře 
1.081 m2 (na geometrickém plánu nově označen jako díl a o výměře 
101 m2 nově vzniklého pozemku 2757/7) a části pozemku parc. č. 
2757/3 o výměře 320 m2, druh pozemku  trvalý travní porost (na  
geometrickém plánu nově označen jako díl b o výměře 139 m2 nově 
vzniklého pozemku p. č. 2757/7) vše z vlastnictví města za pozemek 
parc. č. 1408/6 o výměře 929 m2, druh pozemku ostatní plocha vše 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Svitavská.     
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3318/R/240613 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene, za 
účelem umístění a provozování zařízení distribuční soustavy zemního 
kabelového vedení NN v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, na pozemku p. č. 963 s ČEZ Distribuce, a.s. a smlouvy o 
právu provést stavbu. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v 
geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy. Věcné 
břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny 
stanovené dohodou ve výši 1000 Kč včetně DPH. Náklady spojené 
s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3319/R/240613 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 841 o výměře  94 m2, kultura 
zahrada, na ul. Olomoucké, v obci a k. ú. Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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3320/R/240613 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1946/7 o celkové výměře 123 m2, 
kultura zahrada, na ul. U Písku, v obci a k. ú. Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3321/R/240613 Záměr pronájmu pozemků určených k zemědělskému využití: 
1. parc. č. 3340/11 o celkové výměře 1481 m2, kultura orná půda 
2. parc. č. 3340/98 o celkové výměře 273 m2, kultura orná půda 
3. parc. č. 3494 o celkové výměře 311 m2, kultura ostatní plocha 
4. parc. č. 3503/2 o celkové výměře 74 m2, kultura orná půda 
5. parc. č. 3503/3 o celkové výměře 277 m2, kultura orná půda 
6. parc. č. 3503/17 o celkové výměře 2966 m2, kultura orná půda 
7. parc. č. 3503/18 o celkové výměře 2651 m2, kultura orná půda 
8. parc. č. 3503/19 o celkové výměře 55 m2, kultura orná půda 
9. parc.č. 3503/20 o celkové výměře 310 m2, kultura orná půda 
10. parc.č. 3503/21 o celkové výměře 234 m2, kultura orná půda 
11. parc. č. 3504/101 o celkové výměře 12 m2, kultura ostatní plocha 
12. parc. č. 3505/2 o celkové výměře 92 m2, kultura ostatní plocha 
13. parc. č. 3505/3 o celkové výměře 952 m2, kultura ostatní plocha 
14. parc. č. 3505/4 o celkové výměře 131 m2, kultura ostatní plocha 
15. parc. č. 3505/14 o celkové výměře 101 m2, kultura ostatní plocha 
16. parc. č. 3507/1 o celkové výměře 1286 m2, kultura orná půda 
17. parc. č. 3507/2 o celkové výměře 4430 m2, kultura orná půda 
18. parc. č. 3508/4 o celkové výměře 84 m2, kultura orná půda 
19. parc. č. 3508/5 o celkové výměře 23 m2, kultura orná půda 
20. parc .č. 3508/6 o celkové výměře 164 m2, kultura orná půda 
vše v obci a k. ú. Moravská Třebová, část obce Sušice za účelem 
zemědělského využití  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3322/R/240613 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 3501 o celkové výměře 1702 m2, 
kultura orná půda v obci a k. ú. Moravská Třebová, část obce Sušice 
za účelem zemědělského využití. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3323/R/240613 Pronájem části pozemku parc. č. 1375 o výměře 27 m2, kultura 
zahrada, na ul. Školní, v obci a k. ú. Moravská Třebová za účelem 
zřízení zahrady u bytového domu. Smlouva bude uzavřena dle 
předloženého návrhu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
a nájemné  bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405, 
bod 2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

3324/R/240613 Pronájem částí pozemků parc. č. 2252 o výměře 29 m2 a parc. č. 2250 
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o výměře 20 m2, obě kultura zahrada, na ul. Olomoucké, v obci a k. ú. 
Moravská Třebová, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u bytového 
domu. Smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné  bude stanoveno 
dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3325/R/240613 Pronájem části pozemku parc. č. 2249 o výměře 16 m2, kultura 
zastavěná plocha a nádvoří, na ul. Olomoucké, v obci a k. ú. 
Moravská Třebová. Smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné  bude 
stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3326/R/240613 Ukončení pronájmu pozemků parc. č. 3498 a parc. č. 3499, oba v obci 
a k. ú. Moravská Třebová dohodou, a to dohodou ke dni 24. dubna 
2013.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3327/R/240613 Záměr pronájmu nebytového prostoru – garáže o výměře 19,8 m2 
v domě č. p. 1496 na ul. Jiráskově č. o. 130 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 
 

3328/R/240613 Záměr výpůjčky nebytového prostoru – haly stolního tenisu o výměře 
348 m2 v objektu č. p. 240 na ul. Tyršově v Moravské Třebové.  
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3329/R/240613 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru – garáže 
č. 1 o výměře 13,5 m2 na ul. Svitavské za bývalým dětským oddělením 
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 

3330/R/240613 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru o 
výměře 30,9 m2 v domě č. p. 56 na Zámeckém náměstí č. o. 6 
v Moravské Třebové, za účelem zřízení vinotéky.  
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
2532/031297.  
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3331/R/240613 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 7 o 
velikosti 1 + 1 na ul. Jiráskově č. o. 130 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. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3332/R/240613 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na  
1. byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na ul. Olomoucké č. o. 12 v Moravské 

Třebové s podmínkou úhrady závazků po splatnosti vůči městu 
před podpisem nájemní smlouvy 

2. byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 7. 2013  

3. byt č. 16 o velikosti 1 + 1 na ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 7. 2013 s podmínkou úhrady závazků vůči městu 
po splatnosti před podpisem nájemní smlouvy  

4. byt č. 3 o velikosti 3 + 1 na ul. Nádražní č. o. 17 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 7. 2013  

5. byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na Zámeckém náměstí č. o. 1 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 7. 2013  

6. byt č. 2 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 7. 2013  

7. byt č. 16 o velikosti 2 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 7. 2013 s podmínkou úhrady závazků po 
splatnosti vůči městu před podpisem nájemní smlouvy 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3333/R/240613 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 2 o 
velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové s platností 
od 1. 7. 2013 s podmínkou uzavření dohody o uznání závazků po 
splatnosti vůči městu před podpisem nájemní smlouvy a úhradě 
závazků v pravidelných měsíčních splátkách. Nájemní smlouva bude 
prodlužována vždy o 1 měsíc v případě úhrady nájmu za příslušný 
měsíc, úhrady splátky dluhu dle dohody o úhradě dluhu ve splátkách a 
úhrady splátky dluhu za komunální odpad. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3334/R/240613 Na základě doporučení hodnotící komise jako vítěze výběrového 
řízení na veřejnou zakázku „Digitální povodňový plán města 
Moravská Třebová a ORP Moravská Třebová“ Sdružení dPP 
Moravská Třebová 2013, zastoupené vedoucím účastníkem sdružení 
ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČ 
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26003236. 
 
Z: Ing. Pavel Báča, vedoucí OŽP 
 

3335/R/240613 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „Digitální povodňový plán města Moravská Třebová a ORP 
Moravská Třebová“ Sdružení dPP Moravská Třebová 2013, 
zastoupené vedoucím účastníkem sdružení ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 
372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČ 26003236. 
 
Z: Ing. Pavel Báča, vedoucí OŽP 
 

3336/R/240613 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení, firmou: JS 
Moravská Třebová, Sušice 105, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 
28811852, na veřejnou zakázku: „Výměna střešní krytiny 1.etapa – 
severní, bytový dům, ul. Svitavská č. p. 1479, č. o. 24, Moravská 
Třebová“. 
 
Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb  
 

3337/R/240613 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení, firmou: Luboš 
Němec, Radišov 12, 571 01 Moravská Třebová; IČ: 18879438, na 
veřejnou zakázku: „Rozdělení bytu č. 1 na dvě BJ / byt č. 1A a byt č. 
1B / Bytový dům, nám. TGM  č. p. 34, č. o. 25, Moravská Třebová“. 
 
Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb  
 

3338/R/240613 Vítěze výběrového řízení na zakázku: „Obnova střechy MŠ Piaristická“ 
firmu JS Moravská Třebová s.r.o., Sušice 105, 571 01 Moravská 
Třebová, IČ: 28811852. 
 

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
3339/R/240613 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení  na zakázku 

„Obnova střechy MŠ Piaristická“  s firmou: JS Moravská Třebová 
s.r.o., Sušice 105, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 28811852, podle 
předloženého návrhu 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

3340/R/240613 Vítěze výběrového řízení na zakázku: „Rekonstrukce elektroinstalace 
MŠ Tyršova“ firmu Roland Koschata, Nová 1272/17, 571 01 Moravská 
Třebová, IČ: 11096861. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

3341/R/240613 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení  na zakázku 
„Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Tyršova“  s firmou: Roland 
Koschata, Nová 1272/17, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 11096861, 
podle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
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3342/R/240613 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení „ZŠ Kostelní 
náměstí Školní družina – stavební úpravy“ s firmou: Josef Šťastný – 
zednické práce komplet, Brněnská 50/45, 571 01 Moravská Třebová, 
IČ: 11097442, podle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

3343/R/240613 Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce  ulice J. 
K. Tyla v Moravské Třebové“ firmu M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 
03 Pardubice, IČ 42196868. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

3344/R/240613 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení „Rekonstrukce  
ulice J. K. Tyla v Moravské Třebové“  s firmou: M-SILNICE a.s., 
Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868, podle předloženého 
návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

3345/R/240613 Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Splašková kanalizace 
ul. Garážní Moravská Třebová“ firmu ARROW, spol. s r.o., Jevíčská 
55/2, 571 01 Mor. Třebová, IČ: 46504371. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

3346/R/240613 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení „Splašková 
kanalizace ul. Garážní Moravská Třebová“  s firmou: ARROW, spol. 
s r.o., Jevíčská 55/2, 571 01 Mor. Třebová, IČ: 46504371, podle 
předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

3347/R/240613 Vítěze výběrového řízení na zakázku: „Vodojem Boršov – 
restaurování portálu“  Danu Christianovou, Slezská 1401, 130 00 
Praha 3, IČ: 66871310. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

3348/R/240613 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na zakázku 
„Vodojem Boršov – restaurování portálu“ s Danou Christianovou, 
Slezská 1401, 130 00 Praha 3, IČ: 66871310 podle předloženého 
návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

3349/R/240613 Povolení výjimky z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice Zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, na realizaci restaurování 
kamenných prvků domu TGM č.p. 27. Restaurování sochy bude 
realizovat bez výběrového řízení ak. soch. Martin Pokorný, 
restaurátor, Táboritská 464/10, 130 00 Praha 3 – Žižkov, DIČ: 
CZ5504060364. 
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Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

3350/R/240613 Uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě nízkého napětí v ulici Na Stráni 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 
 

3351/R/240613 Uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v ulici Na 
Stráni 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 neschvaluje: 
 
3352/R/240613 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 389/1 o výměře 5.900 m2, 

(jedná se cca o 40 m2),  kultura ostatní plocha v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Dukelská.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města povoluje: 
 
3353/R/240613 V souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon)), výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní škole Moravská 
Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy pro školní rok 2013/2014. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
3354/R/240613 Schválit posunutí termínu předložení vyúčtování poskytnuté investiční 

dotace Aeroklubu Moravská Třebová, o.s., se sídlem letiště Staré 
Město, IČ: 00528111 ve výši 800.000 Kč na realizaci projektu 
podpořeného z ROP NUTS II Severovýchod (vybudování asfaltové 
vzletové dráhy) z 30.06.2013 na 31.08. 2013. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

3355/R/240613 Schválit prodej pozemku parc. č. 749/4 o výměře 66 m2, druh 
pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Josefská za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
17.820 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále 
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kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  
s prodejem, a to ve výši  5.082 Kč. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3356/R/240613 Schválit prodej podílu ideálních 3963/10000 stavební parcely č. 722 
o výměře 317 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, část 
Předměstí na ul. Lanškrounské v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 33.400 Kč, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3357/R/240613 Schválit prodej bytové jednotky č. 806/12 na ul. Školní č. o. 2, č. p. 
806, včetně podílu id. 3610/52351 na pozemku parc. č. 1373, část 
obce Předměstí v obci a k.ú. Moravská Třebová, na společných 
částech domu na výše uvedeném pozemku a podílu na venkovních 
úpravách a vedlejších stavbách za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 164.427 Kč, platnou pouze v případě, že ji kupující uhradí do 
60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Pokud nebude tato podmínka 
splněna, nebude kupujícímu poskytnuta 5 % sleva dle směrnice č. 
7/2007, kterou se stanoví pravidla pro prodej bytových domů a 
jednotek.  
Nejdřív bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
3358/R/240613 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města. 

 
3359/R/240613 Předložený zápis z jednání komise rady města pro výchovu 

a vzdělávání ze dne  15.05.2013. 
 

3360/R/240613 Předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a 
péče o děti konané dne 29.05.2013. 
 

3361/R/240613 Předložený zápis z jednání komise památkové péče konané dne 
03.06.2013. 
 

3362/R/240613 Předloženou souhrnnou zprávu o provozu Moravskotřebovského 
aquaparku v letech 2004 – 2012. 
 

3363/R/240613 Předloženou informaci o realizace stavby oplocení na ul. Jevíčské dle 
územního  rozhodnutí vydaného OVUP pod č. j. MUMT 14720/2013. 
 

3364/R/240613 Průběžnou informaci o přípravě směny nemovitostí mezi městem 
Moravská Třebová a panem Petrem Vašíčkem v lokalitě Jihozápad, 
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včetně předloženého návrhu smlouvy s připomínkami právního 
zástupce města. 

 
 
Rada města nevyhovuje: 
 
3365/R/240613 Návrhům  Ing. Martina Bíny uvedeným v žádosti ze dne 20. 5. 2013 

označené jako „Náhrada nákladů právního zastoupení statutárního 
města“. 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 

 
 
Rada města pověřuje: 
 
3366/R/240613 Starostu města odpovědět   Ing. Martinu Bínovi na jeho žádost ze dne 

20. 5. 2013 označenou jako „Náhrada nákladů právního zastoupení 
statutárního města“ v souladu s přijatým usnesením rady města a 
předloženým návrhem. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 

 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
3367/R/240613 V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., 

v platném znění dle § 38 výběrové řízení na veřejnou zakázku 
Kanalizace ul. Jevíčská, Moravská Třebová – dodavatel stavby a 
schvaluje: 

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou jako dodavatelé 
stavby: 
- MATOUŠEK CZ a.s., Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, IČ: 

27736962 
- ARROW, spol. s r.o., Jevíčská 55/2, 571 01 Mor. Třebová, IČ: 

46504371 
- Stavební vodohospodářská, s.r.o., Olomoucká 139/4, 571 01 

Moravská Třebová, IČ: 28771346 
- INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, IČ: 

25374311 
- M-Silnice a.s., Pardubice, Husova 1697, IČ: 42196868   
- OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 02 Brno – střed, IČ: 

46342796 
- CGM Morava s.r.o., Praha 4 – Krč, U Hrabovky 247/11, PSČ 

140 00, IČ: 28962265   

2. Komisi pro otevírání obálek 
- Ing. Pavel Brettschneider - člen, Ing. Miroslav Netolický - 

náhradník 
- Ludmila Lišková  - člen, Ing. Dušan Sejbal - náhradník  
- Eva Štěpařová - člen, Ing. Pavel Báča - náhradník 
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3. Komisi pro hodnocení nabídek 
- JUDr. Miloš Izák - člen, Mgr. Peter Kopunecz - náhradník 
- Ing. Josef Jílek - člen, Ing. Miloš Mička - náhradník  
- Ing. Dušan Sejbal - člen, Ing. Miroslav Veselý - náhradník 
- Ing. Libor Kocum - člen, Ing. Petr Václavík - náhradník 
- Eva Štěpařová - člen, Ludmila Lišková - náhradník 

4. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je 
nejnižší nabídková cena. Nabídky budou vyhodnoceny podle 
absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. 
Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při 
hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně 
z přidané hodnoty. 

  
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

3368/R/240613 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek 
malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku: Kanalizace ul. 
Pod Hamry, Moravská Třebová – dodavatel stavby a schvaluje: 

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou jako dodavatelé 
stavby: 
- MATOUŠEK CZ a.s., Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, IČ: 

27736962 
- ARROW, spol. s r.o., Jevíčská 55/2, 571 01 Mor. Třebová, IČ: 

46504371 
- Stavební vodohospodářská, s.r.o., Olomoucká 139/4, 571 01 

Moravská Třebová, IČ: 28771346 
- INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, IČ: 

25374311 
- M-Silnice a.s., Pardubice, Husova 1697, IČ: 42196868  
- OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 02 Brno – střed, IČ: 

46342796 
- CGM Morava s.r.o., Praha 4 – Krč, U Hrabovky 247/11, PSČ 

140 00, IČ: 28962265     

2. Hodnotící komisi ve složení: 
- JUDr. Miloš Izák – člen, Ing. Pavel Brettschneider - náhradník 
- Ing. Josef Jílek – člen, RNDr. Josef Ošťádal - náhradník  
- Eva Štěpařová – člen, Ludmila Lišková – náhradník 

3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- celková nabídková cena bez DPH - 100% 
 Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je 
nejnižší nabídková cena. Nabídky budou vyhodnoceny podle 
absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Při 
hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně 
z přidané hodnoty. 
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Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 
 
Rada města ukládá: 
 
3369/R/240613 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat ve 

věci prodeje pozemku parc. č. 422/2 o výměře 1.056 m2, druh 
pozemku zahrada v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské 
Třebové o ceně ve výši 73.920  Kč.    
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 22.07.2013 
 

3370/R/240613 Starostovi města jednat s Hloubětínskou společností s.r.o. Praha 9 ve 
věci jejich podnikatelského záměru v souvislosti s jejich žádostí o 
pronájmem objektu na ul. Gorazdově. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák 
T: 22.07.2013 

 
 
Rada města odkládá: 
 
3371/R/240613 Projednání tisku č 35 (Pronájem objektu – Gorazdova). 
 
 
Rada města ruší: 
 
3372/R/240613 Své usnesení č. 3163/R/290413, kterým schválila záměr směny 

pozemku parc. č. 2771/38 o výměře 363 m2, kultura orná půda, 
pozemku parc. č. 2757/4 o výměře 204 m2, kultura trvalý travní porost 
a části pozemku parc. č. 2757/3 o výměře 320 m2, kultura trvalý travní 
porost (jednalo by se cca o 126 m2) a části pozemku parc. č. 2757/2 o 
výměře 1.081 m2 (jednalo by se cca o 224 m2) z vlastnictví města za 
pozemek parc. č. 1408/6 o výměře 929 m2, kultura ostatní plocha vše 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Svitavská. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH    

 
 
V Moravské Třebové 24.06.2013 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 

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


