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Usnesení 
 
z 108. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.05.2022 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
3155/R/230522: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
3156/R/230522: 
 
uzavření předložené smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 – 
Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Pardubickém kraji na rok 2022 
na realizaci akce „Restaurování renesanční křtitelnice z roku 1542" ve výši 30.000 
Kč. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3157/R/230522: 
 
uzavření předložené smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí dotace z Podprogramu 1 – 
Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2022 na realizaci akce 
„Zámecké kulturní léto" ve výši 20.000 Kč. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3158/R/230522: 
 
uzavření předložené smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí dotace z Podprogramu 1 – 
Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2022 na realizaci akce 
„Dožínkové slavnosti – Slamák" ve výši 20.000 Kč. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3159/R/230522: 
 
uzavření předložené smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí dotace z Podprogramu 1 – 
Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2022 na realizaci akce „Festival 
pouličních divadel a cirkusové tvorby – Rozmarné léto" ve výši 20.000 Kč. 
  
Z: Dana Buriánková 
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3160/R/230522: 
 
uzavření předložené smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí programové účelové dotace na 
požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu 
Pardubického kraje na rok 2022 ve výši 7.000 Kč. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3161/R/230522: 
 
uzavření smlouvy o poskytování služby evidenčního systému pro odpadové 
hospodářství se společností ISNO IT s.r.o., se sídlem Uherčice 339, 691 62 
Uherčice, IČO: 02696371, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3162/R/230522: 
 
uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů se společností ISNO IT s.r.o., se 
sídlem Uherčice 339, 691 62 Uherčice, IČO: 02696371, v souladu s předloženým 
návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3163/R/230522: 
 
uzavření kupní smlouvy se společností B. Glocar s.r.o., se sídlem Tatenice 90, 561 
31 Tatenice, IČO: 27543501, na prodej 36 m2 PU panelů (v ceně 210 Kč bez DPH za 
1 m2), v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3164/R/230522: 
 
opravu části svého usnesení č. 3067/R/110422 - limit mzdových prostředků 
příspěvkové organizace Kulturní služby města Moravská Třebová pro rok 2022 (vč. 
náhrad, OON a příspěvků od ostatních subjektů, bez zákonných odvodů) činí 
6.171.000 Kč. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3165/R/230522: 
 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby a následné uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni se 
společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 
Děčín, za účelem zřízení a provozování kabelového vedení nízkého a vysokého 
napětí, pilířů, trubek HDPE a zemnících pásků na pozemcích parc. č. 2793/3, 
2824/1, 2827/13, 2771/48, 1509/10, 3356/2, 2826/8, 2823, 2771/1, 2771/2, 2771/86 
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a 2826/1, vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová. Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou za úplatu formou jednorázové náhrady dle znaleckého 
posudku po dokončení stavby, dle vyhlášky č. 488/2020 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 
vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. K této částce bude připočtena daň z 
přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. Náklady 
spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene. Rozsah 
věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který bude nedílnou 
součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
3166/R/230522: 
 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby a následné uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni se 
společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 
Děčín, za účelem zřízení a provozování kabelového vedení nízkého a vysokého 
napětí, zemního optického kabelu, pilířů a zemnících pásků na pozemcích parc. č. 
2771/33, 2771/56, 2771/86, 2757/5, 2771/34, 2771/55 a 2757/8, vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou za úplatu formou jednorázové náhrady dle znaleckého posudku po 
dokončení stavby, dle vyhlášky č. 488/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve 
znění pozdějších předpisů. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle 
zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. Náklady spojené s uzavřením 
smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene. Rozsah věcného břemene bude 
vyznačen v geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení 
věcného břemene. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
3167/R/230522: 
 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby a následné uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni se 
společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 
Děčín, za účelem zřízení a provozování kabelového vedení vysokého napětí a trubky 
HDPE na pozemcích parc. č. 2771/2, 2771/1, 2771/48, 2771/86 a 2757/5, vše v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou za úplatu formou jednorázové náhrady dle znaleckého posudku po 
dokončení stavby, dle vyhlášky č. 488/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve 
znění pozdějších předpisů. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle 
zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. Náklady spojené s uzavřením 
smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene. Rozsah věcného břemene bude 
vyznačen v geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení 
věcného břemene. 
  
Z: Viera Mazalová 
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3168/R/230522: 
 
pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 46,3 m2, nacházejícího se v domě 
č. p. 41 v ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové xxx, bytem xxx, a xxx, IČO: 
67461611, se sídlem xxx . Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční 
výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
2532/031297. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
3169/R/230522: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Jiráskově č. o. 130 v Moravské Třebové se zájemci v pořadí: 
1. xxx, bytem xxx  
2. xxx, bytem xxx    
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1803/R/210920.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
3170/R/230522: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok 
na byt č. 6 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 
s platností od 01.06.2022 
na byt č. 11 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 
s platností od 01.06.2022 
na byt č. 9 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 
s platností od 01.06.2022 
na byt č. 1 o velikosti 3 + 1 na Zámeckém nám. č. o. 1 v Moravské Třebové se xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.06.2022 
na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 
s platností od 01.06.2022 
na byt č. 16 o velikosti 2 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
xxx, s platností od 01.06.2022 
na byt č. 2 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 
s platností od 01.06.2022 
  
Z: Viera Mazalová 
 
3171/R/230522: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s platností od 
01.06.2022 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem 
nové nájemní smlouvy. 
  
Z: Viera Mazalová 
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3172/R/230522: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Obnova plochých střech na objektu 
MŠ Tyršova, Moravská Třebová“ podnikatele Romana Leksu, se sídlem Chelčického 
1259/43, 568 02 Svitavy, IČO: 40162044. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3173/R/230522: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Obnova 
plochých střech na objektu MŠ Tyršova, Moravská Třebová" s podnikatelem 
Romanem Leksou, se sídlem Chelčického 1259/43, 568 02 Svitavy, IČO: 40162044, 
dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3174/R/230522: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Výmalba tělocvičny ul. Olomoucká, 
Moravská Třebová" společnost HPK Stavby s.r.o., Západní 1258/39, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 24141640.  
  
Z: Petr Matějka 
 
3175/R/230522: 
 
uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Výmalba tělocvičny ul. Olomoucká, 
Moravská Třebová" se společností HPK Stavby s.r.o., Západní 1258/39, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 24141640, dle předloženého návrhu.   
  
Z: Petr Matějka 
 
3176/R/230522: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Výměna komunikačního systému 
sestra - pacient" společnost ZPT Vigantice spol. s r.o., Vigantice 266, 756 61 
Vigantice, IČO: 48396044. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3177/R/230522: 
 
uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Výměna komunikačního systému 
sestra - pacient" se společností ZPT Vigantice spol. s r.o., Vigantice 266, 756 61 
Vigantice, IČO: 48396044, dle předloženého návrhu.   
  
Z: Petr Matějka 
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3178/R/230522: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Soustava retenčních nádrží H1-H3" 
společnost SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Perštejnem, 
IČO: 26230470. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3179/R/230522: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Soustava 
retenčních nádrží H1-H3" se společností SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 
01 Bystřice nad Perštejnem, IČO: 26230470, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3180/R/230522: 
 
udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 6/2019, směrnice Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, na zadání zakázky "Sanace vlhkého zdiva MŠ Piaristická, 
Moravská Třebová" společnosti HPK Stavby s.r.o., Západní 1258/39, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 24141640.  
  
Z: Petr Matějka 
 
3181/R/230522: 
 
uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Sanace vlhkého zdiva MŠ Piaristická, 
Moravská Třebová" se společností  HPK Stavby s.r.o., Západní 1258/39, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 24141640, dle předloženého návrhu.  
  
Z: Petr Matějka 
 
3182/R/230522: 
 
uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby k akci „Zrušení historické 
kanalizace ul. Komenského, Moravská Třebová" s vlastníky pozemků Pardubickým 
krajem, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822 a Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Nusle, IČO: 65993390, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3183/R/230522: 
 
uzavření nájemní smlouvy k akci „Náhrada sloupů rozhledna Pastýřka“ s vlastníkem 
pozemku Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
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3184/R/230522: 
 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb technické podpory SPOD s 
firmou GEOVAP, spol. s r.o. se sídlem Pardubice I, Bílé Předměstí, Čechovo nábřeží 
1790, IČO: 15049248, dle předloženého návrhu.  
  
Z: Ing. Marek Němec 
 
3185/R/230522: 
 
uzavření Dodatku č. 3 k SOD č. OISM 147-2020, na zhotovení „Projektové 
dokumentace pro územní rozhodnutí k přípravě pozemků v lokalitě Jihozápad v 
Moravské Třebové“ s firmou APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička, IČO: 
27492851, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3186/R/230522: 
 
uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Obnova 2 ks komínových těles nad 
střechou - budova základní školy Čs. armády 17, Moravská Třebová" se společností 
Bromach spol. s r.o., Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun, IČO: 27467520, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3187/R/230522: 
 
uzavření smlouvy o pronájmu dětského dopravního hřiště na ul. Zahradnické v 
Moravské Třebové s Autoklubem Moravská Třebová v AČR, IČO: 15034381, v 
souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Radovan Zobač 
 
3188/R/230522: 
 
uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a 
distribuce plomb a lístků o původu zvěře s Ministerstvem zemědělství, IČO: 
00020478, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město, dle předloženého návrhu.  
  
Z: Pavel Báča 
T: 16.05.2022 
 
3189/R/230522: 
 
uzavření smlouvy o výpůjčce věžního hodinového stroje s Clementovým krokem, rok 
výroby 1816, s Muzeem umění Olomouc, Denisova 47, 771 11 Olomouc, IČO: 
75079950, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Tereza Sísová 
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3190/R/230522: 
 
uzavření smlouvy o nájmu části náměstí za účelem umístění zařízení lunaparku od 
12.06.2022 do 19.06.2022 a od 27.09.2022 do 09.10.2022 s Josefem Lagronem, 
bytem Dlouhá 75, Břehy, IČO: 48181897, dle předloženého návrhu.  
  
Z: Dagmar Plisková 
 
3191/R/230522: 
 
uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Projektová dokumentace 
"Rekonstrukce kuchyně MŠ Piaristická, Moravská Třebová" se společností 
STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o., Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto,  IČO: 27528545, 
dle předloženého návrhu.  
  
Z: Petr Matějka 
 
3192/R/230522: 
 
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo OISM-0027/22 na akci "Hospodaření se 
srážkovými vodami v intravilánu - úprava plochy ul. Svitavská p.p.č.1457/1" se 
společností JAMASTAV MORAVIA a.s., Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd, IČO: 
01586548, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Kristýna Indrová 
 
3193/R/230522: 
 
udělení výjimky na základě čl. 12, odst. 4 vnitřního předpisu č. 6/2019, směrnice o 
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zhotovení „Dokumentace pro 
stavební povolení – Dopravní a technická infrastruktura pro lokalitu Jihozápad“ 
firmou APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička, IČO: 27492851. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3194/R/230522: 
 
uzavření smlouvy na zhotovení „Dokumentace pro stavební povolení – Dopravní a 
technická infrastruktura pro lokalitu Jihozápad“ s firmou APOLO CZ s.r.o., Tyršova 
155, 572 01 Polička, IČO: 27492851, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3195/R/230522: 
 
udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 6/2019, směrnice Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, na zadání zakázky "Projektová dokumentace na 
rekonstrukci muzea v Moravské Třebové" společnosti J S K , spol. s r. o., Sušice 65, 
571 01 Moravská Třebová, IČO: 47470666. 
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Z: Petr Matějka 
 
3196/R/230522: 
 
uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Projektová dokumentace na 
rekonstrukci muzea v Moravské Třebové" se společností  J  S K , spol. s r. o., Sušice 
65, 571 01 Moravská Třebová, IČO 47470666, dle předloženého návrhu.  
  
Z: Petr Matějka 
 
3197/R/230522: 
 
záměr prodeje části pozemkové parcely č. 2771/86 v k.ú. Moravská Třebová, o 
výměře cca 16.170 m2, s termínem pro podání žádosti o koupi pozemků s předáním 
architektonické studie do 02.09.2022.  
  
Z: Petr Matějka 
 
3198/R/230522: 
 
záměr prodeje části pozemkové parcely č. 2771/86 v k.ú. Moravská Třebová, o 
výměře cca 7.214 m2, s termínem pro podání žádosti o koupi pozemků s předáním 
architektonické studie do 02.09.2022. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3199/R/230522: 
 
uzavření Smlouvy č. 232/C1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci „Stezka pro chodce a 
cyklisty - Moravská Třebová - Útěchov - II. a III. etapa“ se Státním fondem dopravní 
infrastruktury se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508, v souladu 
s předloženým návrhem.  
  
Z: Andrea Neuerová 
 
3200/R/230522: 
 
uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí č.j. MUMT 
03274/2022 se společností RENT Group s.r.o., Vikové-Kunětické 1935, 430 01 
Chomutov, IČO: 27358089. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3201/R/230522: 
 
přijetí daru ve výši 26.667 Kč od dárce Spolku rodičů a přátel školy Gymnázia v 
Moravské Třebové, se sídlem Svitavská 310/16, Předměstí, 571 01 Moravská 
Třebová, IČO: 04495829, za účelem úhrady části nákladů spojených se 
začleňováním ukrajinských uprchlíků ve městě. 
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Z: Dana Buriánková 
 
3202/R/230522: 
 
uzavření darovací smlouvy se Spolkem rodičů a přátel školy Gymnázia v Moravské 
Třebové, se sídlem Svitavská 310/16, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
04495829, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3203/R/230522: 
 
navrženou organizační změnu v rámci organizační struktury Městského úřadu 
Moravská Třebová s účinností od 01.07.2022 spočívající v: 
- přesunu agendy školství z odboru sociálních věcí a školství na odbor finanční 
- zrušení oddělení sociálně právní ochrany dětí a oddělení sociálních služeb a sociální 
pomoci na odboru sociálních věcí a školství (nově odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví)  
  
Z: Tereza Sísová 
 
3204/R/230522: 
 
uzavření smlouvy o společném postupu k akci „Výměna kanalizace a vodovodu ul. 
Lázeňská“ se Skupinovým vodovodem Moravskotřebovska se sídlem Nádražní 
1430/6, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 72053453, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3205/R/230522: 
 
vyloučení účastníků užší architektonicko - urbanistické soutěže o návrh "Kulturní 
centrum Moravská Třebová": 
 
8 Marek Chalupa architekti s.r.o. 
21 SBS ENGINEERING GROUP SP. Z O.O. 
 
pro nesplnění soutěžních podmínek.  
  
Z: Miloš Mička 
 
3206/R/230522: 
 
vyloučení účastníků užší architektonicko - urbanistické soutěže o návrh "Kulturní 
centrum Moravská Třebová": 
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1 TŘI.ČTRNÁCT architekti s.r.o., Ing. arch. xxx 
2 Ing. arch. xxx 
4 RH – ARCH, s.r.o. 
5 Aoc architekti s.r.o. 
6 KOGAA studio s.r.o. 
7 Proksa Architects 
9 P.P. Architects s.r.o. 
10 mackovič architecture s.r.o. 
11 MS architekti s.r.o. 
12 Platforma architekti s.r.o.  
14 RO_AR Szymon Rozwalka Architects, FUUZE 
15 Ing. arch. xxx, Ing. arch. xxx, Ing. arch. xxx,  Ing. arch. xxx SAR/MSA, Ing. 

arch. xxx SAR/MSA 
17 Ing. arch. xxx, Architektonická kancelář Jiří Kolomazník s.r.o. 
19 KAVA, spol. s r.o. 
20 studioLIBRE 
 
na základě doporučení poroty. 
  
Z: Miloš Mička 
 
3207/R/230522: 
 
výběr účastníků užší architektonicko - urbanistické soutěže o návrh "Kulturní centrum 
Moravská Třebová": 
 
3 Anagram&Gruppa LLC 
13 CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. 
16  NEUHÄUSL HUNAL s.r.o., Hejdová Duba architekti s.r.o.  
   
pro předložení soutěžních návrhů, na základě doporučení poroty.  
  
Z: Miloš Mička 
 
3208/R/230522: 
 
v souladu se Směrnicí Rady města Moravská Třebová č. 6/2019 pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, pro zadávací řízení na realizaci " Stavebně - 
architektonických úprav předprostoru SBD na ulici Svitavská, Moravská Třebová": 
 
1. Seznam firem, kterým bude oznámen záměr zahájit zadávací řízení: 
-  Technické služby Moravská Třebová s.r.o., Zahradnická 1412/21, 571 01 
Moravská Třebová IČO: 25970399 
-  Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno- Černovice, IČO: 46974687 
-  KAVYL, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČO: 49975358 
-  JAMASTAV MORAVIA a.s., Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd, IČO: 01586548   
-  Pavel Haupt (Školky Haupt), Kunčice 274, 561 51 Letohrad, IČO: 63201038  
-  Služby Minks s.r.o., Terezy Novákové 1283/64, 621 00 Brno - Řečkovice, IČO: 
29361796  
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2. Komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek: 
- Ing. Miloš Mička – člen, Petr Frajvald - náhradník 
- Ing. Kristýna Indrová – člen, Petr Matějka - náhradník  
- JUDr. Miloš Izák – člen, Miroslav Jurenka - náhradník 
 
3. Hodnoticí kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- celková nabídková cena včetně DPH - 100 %    
  
Z: Petr Matějka 
 
Rada města souhlasí: 
 
3209/R/230522: 
 
s ubytováním xxx, ubytovaného v xxx, na městské ubytovně v ul. Brněnské č. o. 50 v 
Moravské Třebové.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
3210/R/230522: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
3211/R/230522: 
 
předložený zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 07.04.2022. 
  
3212/R/230522: 
 
předložený zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 25. 4. 2022. 
 
3213/R/230522: 
 
předložený zápis z jednání samosprávné komise Sušice ze dne 21.04.2022. 
 
3214/R/230522: 
 
předloženou zprávu o činnosti samosprávné komise Sušice za rok 2021.  
  
3215/R/230522: 
 
čerpání rezervního fondu z ostatních titulů příspěvkové organizace Dům dětí a 
mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Moravská 
Třebová ve výši 20.000 Kč v roce 2022 k rozvoji činnosti organizace. 
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3216/R/230522: 
 
čerpání rezervního fondu z ostatních titulů příspěvkové organizace Základní škola 
Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy do výše 995.000 Kč v roce 2022 
k rozvoji činnosti organizace.  
  
3217/R/230522: 
 
samostatný nákup elektrické energie v hladině VN pro příspěvkovou organizaci 
Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy, na rok 2023 a 
2024 na Českomoravské komoditní burze Kladno, IČO: 49546392, se sídlem Kladno, 
PSČ 272 01, náměstí Sítná 3127, prostřednictvím dohodce FIN-servis, a.s., IČO: 
26439573, se sídlem Kladno, PSČ 272 01, Dr. Vrbenského 2040.  
  
Rada města vyhlašuje: 
 
3218/R/230522: 
 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávací 
řízení na veřejnou zakázku "Výměna kanalizace a vodovodu ul. Lázeňská" a 
schvaluje: 
 
1. Komisi pro otevírání obálek  

-   JUDr. Miloš Izák- člen 
-   Ing. Boris Vrbka - člen 
-   Ing. Miloš Mička - člen 
 
2. Hodnotící komisi ve složení:  
-   Petr Matějka - člen, Bc. Petra Procházková - náhradník  

-   Ing. Boris Vrbka - člen   
-   Ing. Miloš Mička - člen, Petr Frajvald - náhradník   
-   JUDr. Miloš Izák – člen, Miroslav Jurenka – náhradník 
 
3.  Hodnotící kriterium obsažené ve Výzvě k podání nabídek:  
-    celková nabídková cena bez DPH - 100 % 
  
Z: Petr Matějka 
 
3219/R/230522: 
 
v souladu se Směrnicí Rady města Moravská Třebová č. 6/2019 pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, zadávací řízení na realizaci "Stavebně - 
architektonických úprav předprostoru SBD na ulici Svitavská, Moravská Třebová" na 
p. p. č. 1457/1, a to dle zadávací dokumentace, která je přílohou výzvy. 
  
Z: Petr Matějka 
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Rada města ruší: 
 
3220/R/230522: 
 
zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Úprava 
prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky (opakované zadání)". 
  
Z: Petr Matějka 
 
3221/R/230522: 
 
svá usnesení č. 3134/R/270422 a 3135/R/270422. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
Rada města ukládá: 
 
3222/R/230522: 
 
tajemnici městského úřadu zajistit v souvislosti se schválenými organizačními 
změnami zpracování dodatku vnitřního předpisu č. 5/2019, Organizační řád 
Městského úřadu Moravská Třebová. 
  
Z: Tereza Sísová 
 
 
V Moravské Třebové 23.05.2022 
Zapsal: Mgr. Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


