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Usnesení 
 
z 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 11.04.2016 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1433/R/110416: 
 

předložený program schůze rady města.       
  
 

1434/R/110416: 
 

předložený plán činnosti kulturní komise rady města na rok 2016.   
  

Z: Mgr. Pavel Vaňkát 
 
1435/R/110416: 
 

bezplatné použití znaku města Aeroklubu Moravská Třebová, z.s., Staré Město 220 
na propagační materiály Plachtařského mistrovství České republiky 2016.     
  

Z: Jana Zemánková 
 
1436/R/110416: 
 

vnitřní předpis č. 2/2016, Zásady pro účtování na podrozvahových účtech, dle 
předloženého návrhu.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
1437/R/110416: 
 

udělení plné moci Mgr. Janě Zwyrtek Hamplové, advokátce se sídlem Olomoucká 
36, 78985 Mohelnice, k právnímu zastoupení města ve věci právní obrany proti 
plnění dle výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ze dne 
18.03.2016 v rozsahu podání a řízení o odvolání proti platebnímu výměru, event. k 
podání kasační stížnosti k NSS ČR, a k vyjadřování k podáním protistrany v daných 
řízeních za podmínek dle návrhu ze dne 08.04.2016.   
  

Z: Miloš Izák 
 
1438/R/110416: 
 

dodatečně zahraniční služební cestu Ing. Miroslava Netolického dne 07.04.2016 do 
Polska v rámci přípravy projektu Singletrack Glacensis.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
1439/R/110416: 
 

samostatný nákup elektrické energie v napěťové hladině VN pro příspěvkovou 
organizaci Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 
prostřednictvím dohodce FIN-servis, a.s., Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČO: 
26439573, zast. Ing. Lenkou Doubnerovou, členkou představenstva, pro pro rok 
2017 na Českomoravské komoditní burze Kladno.    
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Z: Viera Mazalová 
 
1440/R/110416: 
 

čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Kulturní služby města Moravská 
Třebová ve výši do 120.000 Kč za účelem výroby zastřešení pódia na zámeckém 
nádvoří.   
 

Z: František Žáček 
  
 

1441/R/110416: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování distribuční soustavy 
kabelového vedení NN  v obci a katastrálním území Moravská Třebová na pozemku 
parc. č. 2740, 2727/1 a 2711/69 s ČEZ Distribuce, a.s. a smlouvy o právu provést 
stavbu. Rozsah věcného břemene 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 připočtená DPH v 
zákonné výši. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného 
břemene.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
1442/R/110416: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování distribuční soustavy 
kabelového vedení NN  v obci a katastrálním území Moravská Třebová na pozemku 
parc. č. 2055/75, 1987 s ČEZ Distribuce, a.s. a smlouvy o právu provést stavbu. 
Rozsah věcného břemene 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 připočtená DPH v 
zákonné výši. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného 
břemene.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
1443/R/110416: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování plynárenského zařízení  v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová na pozemcích parc. č. 
391,   419,  422/2,   437/2,  437/22,  1238/2,  1407,  1408/8,  1408/9,   1408/10,   140
9, 1484 s RWE Gas Net, s.r.o.. a smlouvy o právu provést stavbu. Rozsah věcného 
břemene 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 
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neurčitou. K takto stanovené ceně bude připočtená DPH v zákonné výši. Náklady 
spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene.      
  

Z: Viera Mazalová 
 
1444/R/110416: 
 

předání objektu garáže na st. parcele č. 921/2 v obci a k. ú. Moravská Třebová, část 
obce Předměstí, ul. Lázeňská, do správy Technickým službám Moravská Třebová 
s.r.o. s platností od 01.04.2016.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1445/R/110416: 
 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 o velikosti 3 + 1 o výměře 80,87 m2 ve 2. NP 
bytového domu č. p. 1552 na ul. Hřebečské č. o. 2 v Moravské Třebové.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1446/R/110416: 
 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 o velikosti 2 + 1 o výměře 56,81 m2 ve 3. NP 
bytového domu č. p. 1553 na ul. Hřebečské č. o. 4 v Moravské Třebové.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1447/R/110416: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc:  
1.  na byt č. 3 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 39 s platností od 
01.05.2016 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti v pravidelných 
měsíčních splátkách    
2.  na byt č. 2 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 39 s platností od 
01.05.2016 s podmínkou úhrady poplatku za komunální odpad vůči městu po 
splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy a úhrady splátky dluhu na nájmu v 
pravidelných měsíčních splátkách.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1448/R/110416: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na    

1.  byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové s 
platností od 01.05.2016 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před 
podpisem nové nájemní smlouvy    
2.  byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na ul. Zámecké č. o. 13 v Moravské Třebové s platností 
od 01.05.2016 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem 
nové nájemní smlouvy.   
 

Z: Viera Mazalová 
  
 

1449/R/110416: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na  
1.  byt č. 20 o velikosti 2 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností 
od 01.05.2016  
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2.  byt č. 19 o velikosti 2 + 1 na ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové s platností 
od 01.05.2016 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem 
nové nájemní smlouvy  
3.  byt č. 6 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s platností od 
01.05.2016  
4.  byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 12 v Moravské Třebové s platností od 
01.05.2016  
5.  byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s platností od 
01.05.2016  
6.  byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na Zámeckém nám. č. o. 1 v Moravské Třebové s 
platností od 01.05.2016  

7.  byt č. 11 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s platností od 
01.05.2016 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem 
nové nájemní smlouvy  

8.  byt č. 12 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s platností od 
01.05.2016.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1450/R/110416: 
 

vydání souhlasu obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v 
hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, pro účely rozhodování o nároku na 
dávky pomoci v hmotné nouzi u osob užívajících na základě smlouvy, rozhodnutí 
nebo jiného právního titulu za účelem bydlení ubytovací zařízení podle ustanovení § 
33 odst. 3 tohoto zákona v katastrálním území Moravská Třebová pro osoby užívající 
ubytovací zařízení za účelem bydlení na ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
1451/R/110416: 
 

pacht tří 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  pěstování ovoce a zeleniny u bytového domu. Pachtovní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a 
pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 2.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1452/R/110416: 
 

výpůjčku prostor nádvoří zámku, včetně technického a sociálního zázemí, Místní 
organizaci ČSSD dne 1. května 2016, za účelem konání prvomájových oslav.     
  

Z: František Žáček 
 
 
 
1453/R/110416: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 433/2 o výměře 29 m2, druh pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Svitavská.     
  

Z: Viera Mazalová 
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1454/R/110416: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 3503/17 o výměře 2.966 m2, druh pozemku orná 
půda a pozemku parc. č. 3503/18 o výměře 2.651 m2, druh orná půda vše v obci a 
kat. území Moravská Třebová, část Sušice.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
1455/R/110416: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 3563/2 o výměře 44 m2, druh pozemku ostatní 
plocha a pozemku parc. č. 3557/2 o výměře 218 m2, druh pozemku trvalý travní 
porost vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1456/R/110416: 
 

záměr darovat části pozemků parc. č. 390/4 o výměře 10 m2, parc. č. 3807/14 o 
výměře 1 m2, parc. č. 334/1 o výměře 87 m2, parc. č  3807/10 o výměře 5 m2, 
všechny v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové 
(jedná se o pozemky dotčené stavbou "Oprava silnice III/36826 
Boršov"),  Pardubickému kraji, IČO 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, 
Pardubice. PSČ 532 11.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1457/R/110416: 
 

výjimku z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, ve věci výběru dodavatele tisku a výroby propagačních tiskovin pro 
Kulturní služby města Moravská Třebová, kterým bude Střední škola 
uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí.   
  

Z: František Žáček 
 
1458/R/110416: 
 

výjimku z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, ve věci výběru zhotovitele zastřešení podia na zámeckém nádvoří, 
kterým bude firma Svitap J.H.J. spol. s r.o.         
  

Z: František Žáček 
 
1459/R/110416: 
 

vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Restaurování barokního kříže na 
Hamperku“ podnikatele BcA. Jaroslava Vrbatu, gen. Svobody 622, 533 51 Pardubice 
17, IČO: 70165181.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1460/R/110416: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení veřejné zakázky „Restaurování 
barokního kříže na Hamperku“ s podnikatelem BcA. Jaroslavem Vrbatou, gen. 
Svobody 622, 533 51 Pardubice 17, IČO: 70165181 dle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
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1461/R/110416: 
 

uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. ORM 0014/2015 "Obnova fasády stacionáře – 
dokončení  I. etapy,  ul. Svitavská č. p. 655, Moravská Třebová" s podnikatelem 
Cyrilem Jiroušem, Karla Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 47486180, 
dle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1462/R/110416: 
 

uzavření Smlouvy o dílo č. ORM 0007/2016 "Obnova fasády stacionáře II. etapa,  ul. 
Svitavská č. p. 655, Moravská Třebová" s podnikatelem Cyrilem Jiroušem, Karla 
Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 47486180, dle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města neschvaluje: 
 
1463/R/110416: 
 

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2821/2 o výměře 100 m2, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Dr. Loubala, za účelem uložení dřeva.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1464/R/110416: 
 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 389/1 o celkové výměře 5.882 m2, (jednalo by 
se cca o 40 m2) druh pozemku ostatní plocha vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Dukelská.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
1465/R/110416: 
 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 2771/1 o výměře 96.505 m2, druh pozemku 
orná půda v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. Dr. Loubala.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1466/R/110416: 
 

zařazení výstupů z veřejného fóra Zdravého města do projektového zásobníku 
Strategického plánu rozvoje města.    
  

Z: Pavel Brettschneider 
 
1467/R/110416: 
 

schválit předloženou zprávu o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného 
majetku, zásob, pohledávek, závazků a cenin města Moravská Třebová k 31. 12. 
2015.    
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Z: Dana Buriánková 
 
1468/R/110416: 
 

zrušení usnesení zastupitelstva města č. 293/Z/080216, kterým schválilo uzavření 
předložené kupní smlouvy, kterou společnost RWE GasNet s.r.o., IČO 27295567 se 
sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, odkoupí od Města Moravská Třebová 
plynárenské zařízení: Moravská Třebová - průmyslová zóna Západní, č. stavby 
8800078922, za cenu 1.167.706 Kč včetně DPH.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1469/R/110416: 
 

schválit uzavření předložené kupní smlouvy, kterou společnost RWE Gas NET, 
s.r.o., IČO 27295567 se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, odkoupí do Města 
Moravská Třebová plynárenské zařízení: Moravská Třebová - průmyslová zóna 
Západní č. stavby 8800078922, za cenu 965.046 Kč.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1470/R/110416: 
 

schválit prodej bytové jednotky č. 169/4 nacházející se v domě č. p. 169, č. o. 8 na 
ul. Cihlářově na stavebním pozemku parc. č. 102/1, včetně podílu id. 1386/10000 na 
společných částech budovy a na předmětném stavebním pozemku, dále formou 
přídatného spoluvlastnictví id. podílu o velikosti 1/24 na pozemku parc. č. 102/2 a id. 
podílu o velikosti 1/30 na pozemku parc. č. 103/2 vše v obci a k. ú. Moravská 
Třebová, část Město, ul. Cihlářova za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
350.000 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.          
  

Z: Viera Mazalová 
 
1471/R/110416: 
 

schválit podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku města, a 
to:    

 pozemku parc. č. 1738/45 o výměře 35 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci a 
k. ú. Moravská Třebová, 

 pozemku parc. č. 3476/5 o výměře 11 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci 
Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové,  

které vznikly dle GP  č. 607-104/2016 a GP č. 2811-103/2016,     

 pozemku parc. č. 964/9 o výměře 344 m2, druh pozemku ostatní plocha,     

 pozemku parc. č. 964/10 o výměře 437 m2, druh pozemku ostatní plocha,     

 pozemku parc. č. 964/11 o výměře 329 m2, druh pozemku ostatní plocha,     

 pozemku parc. č. 964/12 o výměře 24 m2, druh pozemku ostatní plocha,     

 pozemku parc. č. 964/13 o výměře 133 m2, druh pozemku ostatní plocha,     

 pozemku parc. č. 964/14 o výměře 23 m2 , druh pozemku ostatní plocha, vše v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová,  

které vznikly dle GP č. 2794-609/2015.         
  

Z: Viera Mazalová 
 
1472/R/110416: 
 

schválit vklad majetku města inv. č. 2903 TS – vodovodní přípojka – napojení – 



 Město Moravská Třebová 8   

 Usnesení rady města ze dne  11.04.2016 

Sušice (stav. pozemek) v pořizovací ceně 15.884,90 Kč, inv. č. 2904 TS – vodovodní 
přípojka – napojení – Sušice (stav. pozemek)  v pořizovací ceně 15.884,85 Kč a inv 
č. 2905 TS – vodovodní přípojka – napojení – Sušice (stav. pozemek)  v pořizovací 
ceně 15.884,85 Kč do dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska, IČO: 72053453, se sídlem nám. T. G. Masaryka 29, Moravská 
Třebová za podmínek § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění.     
  

Z: Dana Buriánková 
 
1473/R/110416: 
 

schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města pro Program regenerace MPR a MPZ v 
roce 2016 takto:  
  

Objekty v majetku města   
 stát město vlastník celkem 

Radnice, nám. TGM 32/29  

- obnova věže   
36.000 - 36.227,- 72.227 

Piaristická škola, ul. Olomoucká 178/2  

- obnova oken a fasády   

962.000 - 962.989 1.924.989 

 

Objekty v majetku fyzických osob   

    

Dům, Zámecké nám. 56/2  

- obnova oken  
88.000 18.500 78.500 185.000 

Dům, ul. Cechovní 116/2  

- oprava střechy a fasády   

279.000 58.500 242.782 580.282 

Dům, nám. TGM 115/12  

- obnova nátěru dveří a výloh   

21.000 4.500 19.421 44.921 

Dům, ul. Cihlářova 42/14  

- obnova fasády, oken, omítek   

280.000 57.000 232.985 569.985 

Dům, ul. Čs. armády 100/5  

- restaurování kleneb mauzhauzu-
dokončení   

100.000 - 4.000 104.000 

Dům, ul. Cihlářova 169/8  

- obnova oken – 2 ks   

19.000 4.000 17.000 40.000 

Dům, ul. Krátká 81/1  

- restaurování schodiště   

100.000 - 73.995 173.995 

Dům, ul. Krátká 81/1  

- obnova střechy, fasády, oken   

280.000 65.500 306.555 652.055 

Dům, nám. TGM 57/17  

- obnova fasády ze dvora   
105.000 22.500 92.753 220.253 

 

Z: Miroslav Netolický 
Rada města bere na vědomí: 
 
1474/R/110416: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.     
  
 

1475/R/110416: 
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předložený zápis z jednání komise rady města pro výchovu a vzdělávání ze dne 
16.03.2016.   
  
 

1476/R/110416: 
 

předloženou zprávu z jednání Komise památkové péče rady města dne  21.03.2016.   

 
1477/R/110416: 
 

předloženou zprávu o činnosti kulturní komise rady města za rok 2015.     
  
 

1478/R/110416: 
 

předloženou zprávu o činnosti Samosprávné komise Boršov za rok 2015.    
  
 

1479/R/110416: 
 

výsledky Fóra Zdravého města z 18. 1. 2016 a následné ověřovací ankety – 10 P 
Moravské Třebové, stanovení jednotlivých garantů a řešení jednotlivých problémů 
města Moravská Třebová.   

  
1480/R/110416: 
 

předloženou zprávu o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku, 
zásob, pohledávek, závazků a cenin města Moravská Třebová k 31.12.2015.   
  
 

1481/R/110416: 
 

výběr dohodce FIN-servis, a.s., Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČO: 26439573, 
zast. Ing. Lenkou Doubnerovou, členkou představenstva, pro centralizovaný nákup 
elektrické energie a plynu pro rok 2017 na Českomoravské komoditní burze Kladno 
pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost.   
  
 

1482/R/110416: 
 

výsledek výběrového řízení na pozici vedoucího Městského muzea Moravská 
Třebová.   
  
 

1483/R/110416: 
 

výzvu poskytovatele dotace Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ze 
dne 18.03.2016  k  vrácení dotace dotčené nesrovnalostí v rámci projektu „Cesta od 
renesance k baroku“.   
  
 

1484/R/110416: 
 

hlášení o výrobě betonové směsi v provozovně společnosti ZAPA Beton, a.s. v 
Moravské Třebové - Sušicích za rok 2015.   
 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
1485/R/110416: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Výpočetní technika pro město 
Moravská Třebová a schvaluje:  
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1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:  
- AZ-line s.r.o., Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 57/17, PSČ 571 01, IČO: 
63217503  
- ExaSoft Holding a.s., Rudé armády 651/19a, Hranice, 733 01 Karviná, IČO: 
29383161  
- OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
48168921  
- Scenario s.r.o., Pohraniční 1435/86, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava, IČO: 
29462177  
- T.S.BOHEMIA a.s., Olomouc - Pavlovičky, Sladovní 103/3, PSČ 779 00, IČO: 
62304381  

2. Hodnotící komisi ve složení:  
- Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník  
- Libor Truhlář, člen, Miroslav Jurenka, náhradník  
- Ing. Marek Němec, člen, Ing. Pavel Šafařík, náhradník  
- Bc. Radim Šmehlík, DiS., člen, Ing. Stanislav Zemánek, náhradník  

3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky:  
- Celková cena včetně DPH – 100 %    
s provedenou změnou - rozšířením veřejné zakázky o 2 ks PC pro potřeby 
Turistického informačního centra Moravská Třebová.   
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.05.2016 
 
1486/R/110416: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Software pro město Moravská 
Třebová a schvaluje:  

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:  
- AZ-line s.r.o., Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 57/17, PSČ 571 01, IČO: 
63217503  

- ExaSoft Holding a.s., Rudé armády 651/19a, Hranice, 733 01 Karviná, IČO: 
29383161  

- OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
48168921  

- Scenario s.r.o., Pohraniční 1435/86, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava, IČO: 
29462177  

- T.S.BOHEMIA a.s., Olomouc - Pavlovičky, Sladovní 103/3, PSČ 779 00, IČO: 
62304381  

2. Hodnotící komisi ve složení:  
- Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník  

- Libor Truhlář, člen, Miroslav Jurenka, náhradník  

- Ing. Marek Němec, člen, Ing. Pavel Šafařík, náhradník    
- Bc. Radim Šmehlík, DiS., člen, Ing. Stanislav Zemánek, náhradník  

3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky:  
- Celková cena včetně DPH – 100 %     
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.05.2016 
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1487/R/110416: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku „Inventarizace dřevin na 
území města Moravská Třebová“ a schvaluje:    

1.  Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:    

SAFE TREES, s.r.o., 665 01 Rosice u Brna, Na Štěpnici 945, IČO: 26935287    

Pavel Haupt, 561 51 Letohrad - Kunčice 274, IČO: 63201038    

Atregia s.r.o., 679 22 Šebrov - Kateřina, Šebrov 215, IČO: 02017342    

Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., 615 00 Brno, Lazaretní 4298/11a, 
Židenice, IČO: 25337912    

MACREAL spol. s r. o., 686 01 Uherské Hradiště, U Brány 219, IČO: 27723542    

Hynek Šmerda, 602 00 Brno - Veveří, Úvoz 429/61, IČO: 13029011    

Zahrada Harta s.r.o., 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, Voštice 
129,   IČO: 28774990    

Technické služby Moravská Třebová s.r.o., 571 01 Moravská Třebová - Předměstí, 
Zahradnická 1412/21, IČO: 25970399    

Václav Sobol, 664 46 Radostice, Hlavní 143, IČO: 88521354  

ENVIPARTNER, s.r.o., 639 00 Brno - Štýřice, Vídeňská 546/55, IČO: 28358589    

Milan Dvořáček, 680 01 Boskovice, Komenského 1877/29, IČO: 75546906    

BOLESLAV JELÍNEK, 66444 Ořechov, Pavlíkova 220/5, IČO: 66547075    

AGERIS s.r.o., 602 00 Brno - Černá Pole, Jeřábkova 1848/5, IČO: 25576992    

2.  Hodnotící komisi ve složení:    

Ing. Pavel Brettschneider - člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník    

Ing. Alena Žvátorová - člen, Ing. Pavel Báča - náhradník    

Miroslav Jurenka - člen, Ing. Daniela Blahová - náhradník    

3.  Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky:    

celková nabídková cena včetně DPH - 100 %   
  

Z: Pavel Báča 
 
 
Rada města zamítá: 
 
1488/R/110416: 
 

žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 
7 v Moravské Třebové a potvrzuje své usnesení č. 1420/R/210316, kterým 
neschválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. 
o. 7 v Moravské Třebové.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města ukládá: 
 
1489/R/110416: 
 

vedoucí odboru majetku města jednat ve věci prodeje pozemku parc. č. 433/2 o 
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výměře 29 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o ceně ve výši 200 
Kč/m2.     
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.04.2016 
 
1490/R/110416: 
 

po projednání výzvy poskytovatele dotace Regionální rady regionu soudržnosti 
Severovýchod ze dne 18.03.2016  k  vrácení dotace dotčené nesrovnalostí v rámci 
projektu „Cesta od renesance k baroku“  trvat na obsahu námitek městem již 
uplatněných,  neakceptovat výzvu a v součinnosti s Mgr. J. Zwyrtek Hamplovou 
realizovat   kroky k  právní obraně proti požadavku vrácení finančních prostředků.   
  

Z: Miloš Izák 
 
 
Rada města odkládá: 
 
1491/R/110416: 
 

projednání tisku č. 7 (Výpůjčka obrazu).   
  

Z: Jana Zemánková 
 
1492/R/110416: 
 

projednání tisku č. 09, Vytvoření nového pracovního postu muzejního archiváře v 
Kulturních službách města Moravská Třebová.   
  

Z: František Žáček 
 
1493/R/110416: 
 

projednání tisku č. 27, části: pronájem 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 
 
 
Rada města stahuje z jednání: 
 
1494/R/110416: 
 

tisk č. 48, Výjimka ze směrnice č. 4/2011.   

 
 
V Moravské Třebové 11.04.2016 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
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