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Usnesení 
 
z 39. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.03.2016 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1335/R/070316: 
 

předložený program schůze rady města s provedenou změnou - projednání bodů 8, 
9, 10, 11 a 12 za bodem 1.   
  
 

1336/R/070316: 
 

zařazení navýšení prostředků na akci "Obnova fasády a oken MÚ Olomoucká 
Moravská Třebová", spolufinancovanou z Programu regenerace MPR a MPZ, o 400 
tis. Kč do návrhu rozpočtu města na rok 2016 se současným navýšením zapojení 
finančních prostředků na účtech města o 400 tis. Kč.     
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1337/R/070316: 
 

uzavření dodatku č. 2 k mandátní smlouvě OF 01/05 na výkon daňového poradenství 
s daňovou poradkyní RNDr. Marií Kárskou, zapsanou v seznamu daňových poradců 
Komory daňových poradců pod ev. č. 000407 podle předloženého návrhu.    
  

Z: Dana Buriánková 
 
1338/R/070316: 
 

uzavření smlouvy o podání uměleckého výkonu a licenční smlouvy s Janou 
Kirschnerovou, se sídlem Mládeže 1115/7, 036 01 Martin, Slovenská republika v 
rámci festivalu Dny slovenské kultury v roce 2016 v souladu s předloženým návrhem.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
1339/R/070316: 
 

uzavření smlouvy s občanským sdružením Umelecká loď – o.z., se sídlem Za 
hradbami 33, 902 01 Pezinok, Slovenská republika o realizaci divadelního 
představení NOVECENTO – LEGENDA O PIANISTOVI v rámci festivalu Dny 
slovenské kultury v roce 2016 v souladu s předloženým návrhem.    
  

Z: Dana Buriánková 
 
1340/R/070316: 
 

předloženou Koncepci rozvoje Kulturních služeb města Moravská Třebová 
zpracovanou ředitelem Kulturních služeb MgA. et. Mgr. Františkem Žáčkem.     
  
 

1341/R/070316: 
 

bezplatné použití znaku města SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Svitavy, 
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Lanškrounská 1899/2, Předměstí, 568 02 Svitavy 2, IČO: 64209776, k vytvoření 
praporu okresního sdružení.     
  

Z: Jana Zemánková 
 
1342/R/070316: 
 

pořádání trhů na nám. T. G. Masaryka v Moravské Třebové organizovaných manželi 
Ivetou a Jiřím Němcovými, bytem Chotěboř, ul. Kosmonautů 1580/44 v termínech 
20.04., 22.06., 21.09. a 14.12.2016 za částku ve výši 20.000 Kč/trh.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1343/R/070316: 
 

uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě 
s ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, pro nové odběrné místo na nám. T. G. Masaryka, dle 
předloženého návrhu.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1344/R/070316: 
 

ukončení Smlouvy o výpůjčce nemovitostí č. OMM-0036/12 ze dne 12.06.2012 a 
následné uzavření Smlouvy o nájmu nemovitostí s Oblastní charitou Moravská 
Třebová, IČO 65189418, se sídlem Kostelní náměstí 3, Moravská Třebová, 
předmětem které je nájem objektu č. p. 655 na ul. Svitavské č. o. 44, dále pozemku 
p. č. 1404 o výměře 442 m2, kultura zahrada, a pozemku p. č. 1406 o výměře 814 
m2, oba pozemky v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. Svitavská, dle předloženého 
návrhu. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. 
Nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 200.000 Kč/rok.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1345/R/070316: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování plynárenského zařízení - 
přípojky pro objekt K2 Svitavská č. p. 1513 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová na pozemku parc. č. 2711/69 s RWE GasNet, s.r.o. a smlouvu o právu 
provést stavbu. Rozsah věcného břemen bude vyznačen v geometrickém plánu, 
který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno 
bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny ve výši 200 Kč za každý 
započatý metr délkový zařízení uloženého v budoucím služebním pozemku, nejméně 
však 1000 Kč, na dobu neurčitou. K takto stanovené ceně bude připočtena DPH v 
zákonné výši. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného 
břemene.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
1346/R/070316: 
 

uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11 o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 1510 na ul. 
Hřebečské č. o. 1 v Moravské Třebové s paní T., s tím, že vyrovnání předem 



 Město Moravská Třebová 3   

 Usnesení rady města ze dne  07.03.2016 

zaplaceného nájemného proběhne bez účasti města. Paní T. bude dále pokračovat 
ve splátkách nájmu dle uzavřeného splátkového kalendáře.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1347/R/070316: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 3 o velikosti 3+1 na ul. 
Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
1348/R/070316: 
 

záměr prodeje bytové jednotky č. 806/13 na ul. Školní č. o. 2, č. p. 806 včetně podílu 
v rozsahu id. 4100/52351 na společných částech budovy, venkovních úpravách a 
na  pozemku parc. č. 1373 o výměře 222 m2, zastavěná plocha a nádvoří v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
1349/R/070316: 
 

záměr prodeje bytové jednotky č. 807/14 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807 včetně podílu 
v rozsahu id. 129/2500 na společných částech budovy, na venkovních úpravách a na 
pozemku parc. č. 1374 o výměře 219 m2, zastavěná plocha a nádvoří v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem.      
  

Z: Viera Mazalová 
 
1350/R/070316: 
 

záměr prodeje podílu ideálních 1000/10000 stavební parcely č. 39 o výměře 631 m2, 
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, část Město, ul. Farní v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
1351/R/070316: 
 

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 994/4 o výměře 18 m2, druh pozemku 
zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Tyršově, za účelem 
zřízení stání pro automobil.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1352/R/070316: 
 

záměr pachtu třech částí pozemku parc. č. 1100/1 o výměrách 6 m2, 39 m2, 24 m2, 
druh pozemku zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. K. 
Čapka, za účelem  využití  k pěstování ovoce a zeleniny u bytového domu.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1353/R/070316: 
 

pacht části pozemku parc. č. 1168/1 o výměře 21 m2, druh pozemku ostatní plocha, v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Bezručově, za účelem pěstování 
ovoce a zeleniny u bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu 
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neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení 
rady města č. 1737/050405, bod 2.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1354/R/070316: 
 

výjimku z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, na opravu věže radnice po zásahu bleskem, Moravská Třebová. 
Oprava bude realizováno bez výběrového řízení Jiřím Kobylkou, Jiráskova 1386/105, 
Moravská Třebová - Předměstí, 57101 , IČO: 11096993.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1355/R/070316: 
 

uzavření smlouvy o dílo „Oprava věže radnice po zásahu bleskem, Moravská 
Třebová“ s Jiřím Kobylkou, Jiráskova 1386/105, Moravská Třebová - Předměstí, 
57101 , IČO: 11096993 dle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1356/R/070316: 
 

na základě doporučení hodnotící komise vyloučení následujícího uchazeče firmu 
Architectus s.r.o., Příkop 148/18, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 01793004 z další 
účasti v zadávacím řízení "Obnova fasády stacionáře – II. etapa ul. Svitavská č. p. 
655, Moravská Třebová" z důvodu nesplnění požadavku zadavatele uvedené v čl. V. 
Výzvy k podání nabídky ze dne 09.02.2016, předložení referencí obdobných zakázek 
v minimálním počtu 3 za posledních 5 let.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1357/R/070316: 
 

vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Obnova fasády stacionáře – II. etapa 
ul. Svitavská č. p. 655, Moravská Třebová“ podnikatele, Cyrila Jirouše, Karla Čapka 
495/14, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 47486180.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města souhlasí: 
 
1358/R/070316: 
 

s uzavřením smlouvy mezi Sociálními službami města Moravská Třebová a 
Střediskem sociálních služeb Salvia, z.ú., IČO 03017621, se sídlem Wolkerova alej 
18/92, PSČ 568 02  Svitavy, předmětem které je výpůjčka části nebytových prostor v 
domě č. p. 1475 na ul. Svitavské č. o. 20 V Moravské Třebové  na dobu neurčitou za 
účelem provozování sociálních služeb.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1359/R/070316: 
 

s uzavřením smlouvy mezi Sociálními službami města Moravská Třebová a 
Rytmusem Východní Čechy, o.p.s., IČO 27516733, se sídlem Heydukova 392, 537 

http://rejstrik.finance.cz/adresa/moravska-trebova-predmesti-jiraskova-1386-105-57101/
http://rejstrik.finance.cz/adresa/moravska-trebova-predmesti-jiraskova-1386-105-57101/
http://rejstrik.finance.cz/adresa/moravska-trebova-predmesti-jiraskova-1386-105-57101/
http://rejstrik.finance.cz/adresa/moravska-trebova-predmesti-jiraskova-1386-105-57101/
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01  Chrudim, předmětem které je výpůjčka části nebytových prostor v domě č. p. 
1475 na ul. Svitavské č. o. 20 V Moravské Třebové  na dobu neurčitou za účelem 
poskytování podpory lidem se zdravotním postižením apod.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1360/R/070316: 
 

schválit rozpočet města na rok 2016 s provedenými změnami:  
a)  zvýšení dotace Oblastní charitě Moravská Třebová na zajištění sociálních služeb 
z původní výše 550 tis. Kč na 750 tis. Kč,  
b)  poskytnutí investiční dotace ve výši 200 tis. Kč spolku Junák - český skaut, 
středisko Moravská Třebová, z.s. na rekonstrukci objektu skautských kluboven na 
ulici Horní,  
c)  navýšení rozpočtu akce Obnova fasády a okem MÚ Olomoucká v rámci oprav 
majetku v městské památkové rezervaci z původní výše 1.000 tis. Kč na  
1.400 tis. Kč,  
se současným zvýšením zapojení zůstatku finančních prostředků na běžných účtech 
a účelových fondech do hospodaření města v roce 2016 z původních 23.600 tis. Kč 
na 24.400 tis. Kč, v následující podobě:  
 

  
  

Z: Dana Buriánková 
 
1361/R/070316: 
 

schválit tyto závazné ukazatele, jimiž se povinně budou řídit:  
a)  rada města  
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b)  příspěvkové organizace zřízené městem – příspěvek na činnost organizace  
 

  
  

Z: Dana Buriánková 
 
1362/R/070316: 
 

schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města na základě individuálních žádostí 
následujícím subjektům:   
a)  TJ Slovan Moravská Třebová, IČO: 43508511 – neinvestiční dotace na provoz 
tělovýchovné jednoty v roce 2016 ve výši 7.479.000 Kč.  
b)  TJ Slovan Moravská Třebová, IČO: 43508511 – investiční dotace na pořízení 
solárního ohřevu vody na budovu zázemí šaten fotbalu v roce 2016 ve výši 300.000 
Kč.  
c)  TJ Sokol Boršov, IČO: 49326899 – investiční dotace na vybudování kanalizační 
přípojky ve výši 20.000 Kč. 
d)  Oblastní charita Moravská Třebová, IČO: 65189418 – neinvestiční dotace na 
úhradu části provozních nákladů na zajištění poskytovaných registrovaných 
sociálních služeb (denní stacionář Domeček, sociálně terapeutická dílna Ulita, 
sociálně aktivizační služba Šance pro rodinu a občanská poradna) v roce 2016 ve 
výši 750.000 Kč.  
e)  Obec Staré Město, IČO: 00277380 – neinvestiční dotace na úhradu části 
provozních nákladů JPO II v roce 2016 ve výši 600.000 Kč.  
f)  Ester Dvořáková Tesolin, IČO: 73583103 – neinvestiční dotace na úhradu části 
nákladů na provoz turistického informačního centra v roce 2016 ve výši 790.000 Kč.  
g)        Nemocnice následné péče Moravská Třebová, IČO: 00193895 – investiční 
dotace na úhradu části nákladů na pořízení nového sanitního vozu ve výši 500.000 
Kč.  
h)  Bonanza Vendolí, z.ú., IČO: 26673703 – neinvestiční dotace na úhradu části 
provozních nákladů na zajištění poskytovaných registrovaných sociálních služeb v 
roce 2016 ve výši 150.000 Kč.  
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i) Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, IČO: 62033131 – neinvestiční 
dotace na úhradu 50% podílu nákladů  na ubytování dojíždějících studentů 
ubytovaných v domovech mládeže v Moravské Třebové ve školním roce 2016/2017 
ve výši 100.000 Kč. 
j)  Integrovaná střední škola Moravská Třebová, IČO: 15034496 – neinvestiční 
dotace na úhradu 50% podílu nákladů  na ubytování dojíždějících studentů studijního 
oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost ubytovaných v domově mládeže 
Integrované střední školy Moravská Třebová ve školním roce 2016/2017 ve výši 
140.000 Kč.  
k)  Junák - český skaut, středisko Moravská Třebová, z.s., IČO: 62033000 - 
investiční dotace na rekonstrukci objektu skautských kluboven na ulici Horní ve výši 
200.000 Kč.        
  

Z: Dana Buriánková 
 
1363/R/070316: 
 

schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních a neinvestičních 
dotací z rozpočtu města v roce 2016 s následujícími subjekty:  
a)  TJ Slovan Moravská Třebová, IČO: 43508511  

b)  TJ Sokol Boršov, IČO: 49326899  

c)  Oblastní charita Moravská Třebová, IČO: 65189418  

d)  Obec Staré Město, IČO: 00277380  

e)  Ester Dvořáková Tesolin, IČO: 73583103 
f)   Nemocnice následné péče Moravská Třebová, IČO: 00193895  
g)  Bonanza Vendolí, z.ú., IČO: 26673703  
h)  Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, IČO: 62033131  
i)    Integrovaná střední škola Moravská Třebová, IČO: 15034496  
v souladu s předloženými návrhy.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
1364/R/070316: 
 

schválit poskytnutí daru  Dětskému domovu Moravská Třebová, J. K. Tyla 570/65, 
571 01 Moravská Třebová, IČO: 63609177 ve výši 23.566 Kč s následným 
uzavřením darovací smlouvy podle předloženého návrhu.    
  

Z: Dana Buriánková 
 
1365/R/070316: 
 

schválit směnu pozemku parc. č. 2826/8 o výměře 2.863 m2, druh pozemku orná 
půda, který vznikl dle nového GP č. 2762-10/2015 ze dne 17.09.2015 a pozemku 
parc. č. 2826/9 o výměře 1.821 m2, druh pozemku orná půda, který vznikl dle nového 
GP č. 2664-15/2014 ze dne 22. 08. 2014 oba ve vlastnictví města v obci a kat. území 
Moravská Třebová, ul. Třešňová alej za pozemek parc. č. 2936/3 o výměře 2.721 m2 
druh pozemku orná půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Svitavská ve vlastnictví společnosti J.A.N. s.r.o., U prosecké školy 864/2e, Prosek, 
Praha 9.   
  

Z: Viera Mazalová 
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1366/R/070316: 
 

prodej pozemku parc. č. 2826/19 o výměře o 4.464 m2, druh pozemku orná půda v 
obci a kat. území Moravská Třebová, Třešňová alej společnosti J.A.N. s.r.o., U 
prosecké školy 864/2e, Prosek, Praha 9 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
535.680 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.           
  

Z: Viera Mazalová 
 
1367/R/070316: 
 

schválit uzavření předložené dohody mezi městem Moravská Třebová a společnosti 
J.A.N., s.r.o., U prosecké školy 864/2e, Prosek, 190 00 Praha o budoucím převodu 
části pozemku p. č. 2826/8 (podle GP č. 2762-10/2015) o šíři 8 metrů oddělenou při 
hranici s pozemkem p. č. 2826/17 vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1368/R/070316: 
 

schválit podání žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 2826/17 a 2826/18 od ČR 
– Státního pozemkového fondu.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
1369/R/070316: 
 

schválit uzavření předložené smlouvy mezi městem Moravská Třebová a panem J. o 
zřízení věcného břemene služebnosti k pozemku parc. č. 2835/6 v obci Moravská 
Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
1370/R/070316: 
 

zrušit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 11 o velikosti 3+1, na ulici 
Hřebečské č. o. 1.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1371/R/070316: 
 

schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 11 o velikosti 3 + 1 v 
domě č. p. 1510 na ul. Hřebečské č. o. 1 v Moravské Třebové.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1372/R/070316: 
 

schválit demolici objektu č. p. 634, který je součástí pozemku parc. č. 1411 a 
demolici stavby garáží na pozemku parc. č. 1412/33 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Svitavská.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
1373/R/070316: 
 

sdělit majitelům areálu Miltry na ul. Jiráskově, že město neakceptuje jejich nabídku 
na odprodej areálu za 14 mil. Kč.   
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Z: Viera Mazalová 
 
1374/R/070316: 
 

udělit na základě návrhu komise pro udělování ceny města cenu města Moravská 
Třebová za rok 2015 Ing. Janu Škodovi.   
  

Z: František Žáček 
 
1375/R/070316: 
 

pověřit radu města schvalováním zahraničních služebních cest zaměstnanců a 
představitelů města do Polska v rámci projektu Singletrack Glacensis.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
1376/R/070316: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
 

1377/R/070316: 
 

předložený zápis z jednání komise památkové péče rady města ze dne 15.02.2016.    

 
1378/R/070316: 
 

předložený zápis z jednání kulturní komise rady města ze dne 18.02.2016.   
  
 

1379/R/070316: 
 

předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
konané dne 18.02.2016.    
  
 

1380/R/070316: 
 

předloženou zprávu o vyřizování stížností a petic za II. pololetí roku 2015.    
  
 

1381/R/070316: 
 

předloženou zprávu o možném využití areálu Miltry na ulici Jiráskově dle platné 
územně plánovací dokumentace.   
  
 

1382/R/070316: 
 

návrh zákonodárné iniciativy zastupitelstva Pardubického kraje týkající se změny 
zákona o rozpočtovém určení daní pro obce, schválený na jednání zastupitelstva 
Pardubického kraje 18.02.2016.     
  
 

1383/R/070316: 
 

doplnění původní žádosti o koupi pozemku parc. č. 1193/9 o výměře 457 m2, druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občanské 
vybavenosti č. p. 1337, č. o. 19, dále pozemku parc. č. 1193/3 o výměře 3.912 m2, 
druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 1193/10 o výměře 475 m2, druh 
pozemku plocha a pozemku parc. č. 1193/11 o výměře 261 m2, druh pozemku 
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ostatní plocha vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí ul. 
Nová.       
  
 

1384/R/070316: 
 

předloženou Zprávu o činnosti Městské policie Moravská Třebová za období leden 
až prosinec 2015.   
  
 

1385/R/070316: 
 

předložené vyhodnocení bezpečnostní situace v obvodu Obvodního oddělení Policie 
ČR Moravská Třebová za rok 2015.   
  

 
 
Rada města jmenuje: 
 
1386/R/070316: 
 

Ivanu Radimeckou tajemnicí komise rady města Sbor pro občanské záležitosti.   
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
1387/R/070316: 
 

Ivanu Kantůrkovou do funkce členky komise rady města sociální, zdravotní a péče o 
děti.       
  

Z: Eliška Trefilová 
 
 
Rada města odvolává: 
 
1388/R/070316: 
 

Annu Sopouškovou z funkce tajemnice komise rady města Sbor pro občanské 
záležitosti z důvodu ukončení pracovního poměru.   
  
 

1389/R/070316: 
 

Kateřinu Horákovou z funkce členky komise rady města sociální, zdravotní a péče o 
děti.   
  

 
 
Rada města zmocňuje: 
 
1390/R/070316: 
 

odbor majetku města a komunálního hospodářství městského úřadu v souladu s § 
102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, k uzavírání smluv o 
připojení nového odběrného místa k distribuční soustavě elektrické energie nebo 
plynu ve vlastnictví města Moravská Třebová.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
Rada města ustanovuje: 
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1391/R/070316: 
 

dnem pro konání občanských obřadů sobotu, 09:00 – 17:00 hod. a místem pro 
konání občanských obřadů obřadní síň radnice a rytířský sál zámku v Moravské 
Třebové.    
  

Z: Pavel Šafařík 
T: 07.03.2016 
 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
1392/R/070316: 
 

v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., výběrové řízení na 
veřejnou zakázku "Výměna kanalizace a vodovodu v ul. K. Čapka, Moravská 
Třebová" a schvaluje: 
 
1. Komisi pro otevírání obálek  
 

    -   Lenka Potrusilová - člen, Ing. Marek Slabý - náhradník  

    -   Ing. Aleš Houserek - člen, Pavel Mitáš - náhradník  

    -   Karel Musil - člen, Ing. Miroslav Netolický - náhradník  
 

2. Hodnotící komisi ve složení:  
 

    -   Ing. Zdeněk Polák – člen, Ing. Pavel Báča - náhradník  

    -   Miroslav Jurenka - člen, Ing. Daniela Blahová - náhradník    
    -   Soňa Borovcová - člen, Vladimír Andrlík - náhradník  

    -   Ing. Pavel Brettschneider - člen, Mgr. Miroslav Muselík - náhradník  

    -   Ing. Aleš Houserek - člen, Lenka Potrusilová - náhradník  
 

3. Hodnotící kritérium obsažené v oznámení o zahájení zadávacího řízení k 
uveřejnění:  
    -   celková nabídková cena bez DPH - 100 %   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města ruší: 
 
1393/R/070316: 
 

své usnesení č. 1645/190201, kterým schválila uzavření smlouvy o nájmu bytu na 
byt č. 11 o velikosti 3+1, na ulici Hřebečské č. o. 1 s Martinem Tylšarem, bytem ul. 
Hřebečská č. o. 1.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
Rada města ukládá: 
 
1394/R/070316: 
 

kulturní komisi rady města zpracovat a předložit návrh koncepce kultury města 
Moravská Třebová.   
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Z: Mgr. Pavel Vaňkát 
T: 30.06.2016 
 
Rada města odkládá: 
 
1395/R/070316: 
 

projednání tisku č. 24 (Nájem nebytových prostor - Moravec-Pekárny, Cihlářova č. o. 
13, Moravská Třebová).    
  

Z: Viera Mazalová 
 
1396/R/070316: 
 

projednání tisku č. 42 (Podání přihlášky ve věci výběrového řízení na prodej 
pozemku parc. č. 1888, ul. Dvorní).    
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
 
V Moravské Třebové 07.03.2016 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


