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Usnesení 

 
z 33. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.11.2015 
od 19:15 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za 
účasti 6 členů rady města. 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1134/R/301115 Předložený program schůze rady města. 

 
1135/R/301115 Předložený vzor nájemní smlouvy na zámeckou kavárnu, variantu 

9.125 Kč nájemné včetně zálohy na služby (z toho nájemné činí 
3.975 Kč a záloha na služby činí 5.150 Kč) měsíčně. 
 
Z: Mgr. František Žáček, ředitel Kulturních služeb města 
 

1136/R/301115 Předloženou výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci na 
veřejnou zakázku „Nájem nebytových prostor a provoz 
gastronomických služeb na zámku v Moravské Třebové“, variantu 
bez procent, s provedenými úpravami. 
 
Z: Mgr. František Žáček, ředitel Kulturních služeb města 
 

1137/R/301115 Prominutí úhrady Integrované střední škole Moravská Třebová za 
pronájem prostor Muzea na akci Netradiční dny na ISŠ aneb 
Technohrátky konanou dne 24.11.2015 od 08:15 do 12:30 hodin. 
 
Z: Mgr. František Žáček, ředitel Kulturních služeb města 
 

1138/R/301115 Čerpání částky 7.088 Kč z rezervního fondu příspěvkové 
organizace Kulturní služby města Moravská Třebová a její využití 
k rozvoji činnosti organizace.  
 
Z: Mgr. František Žáček, ředitel Kulturních služeb města 
 

1139/R/301115 Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru 
dobrovolných hasičů obcí Pardubického kraje v roce 2015 ve výši 
3.600 Kč. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

1140/R/301115 Uzavření dohody s Oldřichem Kutým, bytem v Moravské Třebové, 
ul. Západní č. o. 32, předmětem které je: 

1. ukončení výpůjčky hodinového stroje k 31.12.2015 
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2. v téže lhůtě odkoupení ocelového stojanu pro hodinový stroj 
městem Moravská Třebová za dohodnutou kupní cenu 2 928 
Kč.   

 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

1141/R/301115 Uzavření Dohody o partnerství k projektu Zvolský – zaměstnávání 
sociálně vyloučených osob v sociálním podniku – kavárna a 
pražírna s firmou Zvolský s.r.o. se sídlem:  Za Struhama 1096, 252 
29 Karlík, IČO: 04243838, podle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1142/R/301115 Uzavření Dodatku č. 232/2015/1 ke Smlouvě o poskytnutí 
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2015 na akci „Oprava chodníku podél silnice 
II/368 ulice Lanškrounská, Moravská Třebová“, s organizací Státní 
fond dopravní infrastruktury se sídlem: Sokolovská 278, 190 00 
Praha 9, IČO: 70856508, v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1143/R/301115 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM 0048/15 na akci 
„Demolice a výstavba mostu u sběrového dvora v Boršově“ 
s firmou SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 
Litomyšl, IČO: 25274104, podle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1144/R/301115 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM 0045/2015 na 
akci „ZŠ Palackého – obnova střechy – družina“, uzavřené 
s firmou DACH SYSTEM s.r.o., Chválkovická 45, 779 00 Olomouc, 
IČO: 25367501, dne 8. 9. 2015, podle předloženého návrhu.   
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1145/R/301115 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 3 o 
velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 v Moravské 
Třebové s podmínkou uzavření Dohody o uznání dluhu a úhrady 
dluhu v pravidelných měsíčních splátkách a dále s podmínkou 
úhrady pravidelné měsíční splátky dluhu za komunální odpad. 
V případě úhrady nájmu za příslušný kalendářní měsíc, dále 
úhrady splátky dluhu na nájmu dle dohody a úhrady splátky dluhu 
za komunální odpad bude smlouva automaticky prodloužena vždy 
o 1 měsíc. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
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1146/R/301115 Schválit dohodu o úhradě dluhu ve výši 67.696 Kč ve splátkách 

tak, že uhradí tuto částku v 68 pravidelných měsíčních splátkách. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města svěřuje: 
 
1147/R/301115 V souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc 
uzavírat a podepisovat smlouvy na krátkodobou výpůjčku části 
nebytového prostoru – Latinské vinárny včetně sociálního zařízení 
v objektu č. p. 25 na Kostelním náměstí č. o. 1 v Moravské 
Třebové na dobu kratší než 30 dnů Odboru majetku města a 
komunálního hospodářství Městského úřadu Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města ruší: 
 
1148/R/301115 Své usnesení č. 1084/R/161115, kterým schválila předložený 

návrh znění nájemní smlouvy na zámeckou kavárnu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
V Moravské Třebové 30.11.2015 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát 

                místostarosta                                                                 místostarosta 


