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Usnesení 
 
z 44. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.05.2016 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1571/R/230516: 
 

předložený program schůze rady města.             
  
 

1572/R/230516: 
 

uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí dotace z Programu podpory kulturních aktivit 
v Pardubickém kraji v roce 2016 na realizaci akce Moravskotřebovský bramborák ve 
výši 15.000 Kč.    
  

Z: Dana Buriánková 
 
1573/R/230516: 
 

uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí dotace z Programu podpory kulturních aktivit 
v Pardubickém kraji v roce 2016 na realizaci akce Kejkle a kratochvíle ve výši 30.000 
Kč.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
1574/R/230516: 
 

uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice, IČO 70892822 o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč z Programu 
Podpora rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje pro rok 2016 s důrazem na 
spolupráci s partnerskými regiony na projekt Partnerská výměna žáků základních 
škol mezi městy Moravská Třebová/ČR  a Vlaardingen/Holandsko.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
1575/R/230516: 
 

uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí dotace z Programu podpory kulturních aktivit 
v Pardubickém kraji v roce 2016 na realizaci akce Fotofestival ve výši 10.000 Kč.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
1576/R/230516: 
 

uzavření předloženého dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí nájemní smlouvě č. OMM 
58/14 ze dne 15. srpna 2014, kterou město uzavřelo se společností VN REAL s.r.o., 
IČO: 01583778, se sídlem Moravanská 288/42a, Přízřenice, Brno, na pronájem 
pozemku parc. č. 450, o celkové výměře 520 m2, druh pozemku zastavěná plocha a 
nádvoří, parc. č. 448/3, o celkové výměře 66 m2, druh pozemku ostatní plocha a 
parc.č. 448/2, o celkové výměře 31 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v 
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obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Komenského, jejichž součástí 
bude stavba parkoviště na pozemcích za účelem provozování parkoviště pro potřeby 
zákazníků obchodního centra postaveného na pozemcích parc. č. 447 a parc. č. 
448/1 v katastrálním území Moravská Třebová.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1577/R/230516: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok:  
1.   na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na ul. Jiráskově č. o. 124 s platností od 01.06.2016  

2.   na byt č. 2 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 9 s platností od 01.06.2016  

3.   na byt č. 16 o velikosti 2 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 s platností od 01.06.2016  

4.   na byt č. 1 o velikosti 1 + 0 na ul. Olomoucké č. o. 17 s platností od 01.06.2016 s 
podmínkou úhrady poplatku za komunální odpad vůči městu po splatnosti před 
podpisem nové nájemní smlouvy  

5.   na byt č. 12 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 9 s platností od 01.06.2016  

6.   na byt č. 9 o velikosti 1 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 s platností od 01.06.2016 
7.   na byt č. 2 o velikosti 1 + 1 na ul. Nádražní č. o. 17 s platností od 01.06.2016  

8.   na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na ul. Bránské č. o. 10 s platností od 01.06.2016  

9.   na byt č. 9 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 9 s platností od 01.06.2016  

10. na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na ul. Jiráskově č. o. 126 s platností od 01.06.2016  

11. na byt č. 11 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 s platností od 01.06.2016  

12. na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 37 s platností od 
01.06.2016 
13. na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 na ul. Komenského č. o. 59 s platností od 01.06.2016.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1578/R/230516: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na:  
1.  byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s 
platností od 01.06.2016 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před 
podpisem nové nájemní smlouvy  
2.  byt č. 3 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské s platností 
od 01.06.2016 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem 
nové nájemní smlouvy  
3.  byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s 
platností od 01.06.2016 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před 
podpisem nové nájemní smlouvy.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1579/R/230516: 
 

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.     
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Z: Viera Mazalová 
 
1580/R/230516: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na:    
1.  byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s platností od 
01.06.2016    
2.  byt č. 13 o velikosti 1 + 0 na ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 
01.06.2016 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem 
nové nájemní smlouvy.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1581/R/230516: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 5 o velikosti 3 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové s platností od 01.06.2016 s 
podmínkou úhrady nájmu za příslušný kalendářní měsíc a úhrady dluhu na nájmu v 
pravidelné měsíční splátce.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1582/R/230516: 
 

záměr pachtu části pozemku parc. č. 1375 o výměře 27 m2, druh pozemku zahrada, 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, za účelem zřízení zahrady u 
bytového domu.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1583/R/230516: 
 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 2936/6, druh pozemku orná půda o celkové 
výměře 6.821 m2 (jedná se cca o 351 m2), vše  v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Svitavská.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1584/R/230516: 
 
 
 

1. záměr prodeje bytové jednotky č. 352/7 v domě č. o. 38, č.p. 352 o výměře 27,10 
m2 na ul. Olomoucké včetně podílu v rozsahu id. 319/10000 na společných 
částech domu, venkovních úpravách  a na stavební parcele č. 2254 vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytu s 
nájemníkem. 

2. záměr prodeje bytové jednotky č. 135/1 v domě č. o. 5, č.p. 135 o výměře 32 m2 
na ul. Piaristické včetně podílu v rozsahu 1253/10000  na společných částech 
domu,  venkovních úpravách a na pozemku parc. č. 828 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem.   

3. záměr prodeje nebytové jednotky č. 207/1 v domě č. o. 6, č. p. 207 o výměře 30,9 
m2  na Zámeckém nám. včetně spoluvlastnického podílu id. 9/100 na společných 
částech domu, venkovních úpravách a vedlejších stavbách a na pozemku parc. č. 
244/3 v obci a katastrálním území Moravská Třebová. Jedná se o prodej 
nebytové jednotky s nájemníkem.   
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4. záměr prodeje nebytové jednotky č. 207/3 v domě č. o. 6, č.p. 207 o výměře 33,9 
m2 na Zámeckém nám. včetně spoluvlastnického podílu id. 2867/10000 na 
společných částech domu, venkovních úpravách a vedlejších stavbách a na 
pozemku parc. č. 244/3 v obci a katastrálním území Moravská Třebová. Jedná se 
o prodej nebytové jednotky s nájemníkem.   

5. záměr prodeje nebytové jednotky č. 135/7 v domě č. o. 5, č. p. 135 o výměře 20 
m2 na ul. Piaristické včetně podílu v rozsahu 229/5000 na společných částech 
domu, venkovních úpravách a na pozemku parc. č. 828 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej nebytového 
prostoru s nájemníkem.                   

  

Z: Viera Mazalová 
 
1585/R/230516: 
 

uzavření smlouvy s vítězem poptávkového řízení v souladu s vnitřním předpisem č. 
4/2011 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, o přímém zadání zakázky 
kategorie A, na dotační management při provádění projektu „Protipovodňová 
opatření pro město Moravská Třebová“ firmou ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 
06 Hradec Králové, IČO: 26003236.     
  
Z: Pavel Šafařík 
 
1586/R/230516: 
 

 vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Palackého - obnova střech – 
pavilon U15 a dílny D3“ firmu Bromach, spol. s r.o., Dobrovského 83, Žichlínské 
předměstí, 563 01 Lanškroun, IČO: 27467520.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1587/R/230516: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku „ZŠ 
Palackého - obnova střech – pavilon U15 a dílny D3“ firmou Bromach, spol. s r.o., 
Dobrovského 83, Žichlínské předměstí, 563 01 Lanškroun, IČO: 27467520, dle 
předloženého návrhu.    
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1588/R/230516: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku „Výměna 
oken a dveří – MŠ Sušice, Moravská Třebová“ s firmou PAPA STAVÍ s.r.o., 
Komenského 1417/22, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 29287596, podle 
předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1589/R/230516: 
 

vyloučení  firmy PROFISTAV Litomyšl, a.s., se sídlem: Litomyšl, Tyršova 231, PSČ 
57001, IČO: 27742741 z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku "Výměna 
kanalizace a vodovodu v ulici K. Čapka, Moravská Třebová".   
  

Z: Miroslav Netolický 



 Město Moravská Třebová 5   

 Usnesení rady města ze dne  23.05.2016 

 
1590/R/230516: 
 

vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku "Výměna kanalizace a vodovodu v 
ulici K. Čapka, Moravská Třebová" firmu Stavební vodohospodářská, s.r.o., se 
sídlem Moravská Třebová - Předměstí, Olomoucká 139/4, PSČ 57101, IČO: 
28771346.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1591/R/230516: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku "Výměna 
kanalizace a vodovodu v ulici K. Čapka, Moravská Třebová, SO 01 Výměna 
kanalizace", s firmou Stavební vodohospodářská, s.r.o., se sídlem Moravská Třebová 
- Předměstí, Olomoucká 139/4, PSČ 57101, IČO: 28771346, podle předloženého 
návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1592/R/230516: 
 

uzavření smlouvy s firmou , která skončila druhá v pořadí ve výběrovém řízení na 
veřejnou zakázku „Výpočetní technika pro město Moravská Třebová“, OR-CZ spol. s 
r.o., Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 48168921, podle 
předloženého návrhu.    
  

Z: Jana Zemánková 
T: 10.06.2016 
 
1593/R/230516: 
 

uzavření předložené smlouvy o podmínkách provedení stavby na pozemku parc. č. 
288/1 v obci a kat. území Moravská Třebová s Pardubickým krajem, se sídlem 
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1594/R/230516: 
 

vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku "Multifunkce pro město Moravská 
Třebová"  firmu TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o., Praha 4, Michelská 12a/čp. 
18, PSČ 14501, IČO: 41191021.   
  

Z: Jana Zemánková 
T: 30.06.2016 
 
1595/R/230516: 
 

uzavření kupní smlouvy a smlouvy o úplném servisu kopírovacího stroje s vítězem 
výběrového řízení na veřejnou zakázku "Multifunkce pro město Moravská Třebová" 
firmou TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o., Praha 4, Michelská 12a/čp. 18, PSČ 
14501, IČO: 41191021 podle předložených návrhů.   
  

Z: Jana Zemánková 
T: 30.06.2016 
 
1596/R/230516: 
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vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku "Software IBM Domino pro město 
Moravská Třebová"  firmu OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 48168921.   
  

Z: Jana Zemánková 
T: 30.06.2016 
 
1597/R/230516: 
 

uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku "Software IBM 
Domino pro město Moravská Třebová" firmou OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, 
Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 48168921 podle předloženého návrhu.   
  

Z: Jana Zemánková 
T: 30.06.2016 
 
1598/R/230516: 
 

uzavření předloženého dodatku č. 1 smlouvy o provedení stavby uzavřené dne 11. 
května 2016 mezi Městem Moravská Třebová a Ing. Ghassanem Rachidem, se 
sídlem ul. Čs. armády 96/13, Moravská Třebová, IČO: 16766652 o povolení a 
podmínkách zřízení přístřešku a předzahrádky u domu na ul. Cihlářově č. o. 6 v 
Moravské Třebové.   
  

Z: Viera Mazalová 
T: 27.05.2016 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1599/R/230516: 
 

schválit podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí pozemku parc. č. 
213/1 o výměře 778 m2, druh pozemku zahrada v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část Město, ul. Piaristická do majetku města od TJ Slovan 
Moravská Třebová.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1600/R/230516: 
 

schválit uzavření předložené smlouvy o podmínkách provedení stavby: "Oprava 
silnice III/36826 Boršov" se stavebníkem - Pardubickým krajem, IČO 70 89 28 22, se 
sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, PSČ 532 11, zastoupeným  na základě 
usnesení Rady Pardubického kraje č. R/1489/07 ze dne 10. května 2007 JUDr. 
Michalem Votřelem, MPA, vedoucím odboru majetkového, stavebního řádu a investic 
Krajského úřadu Pardubického kraje.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
1601/R/230516: 
 

vzít na vědomí informaci o jednání s firmou K.Y. International o nabídce na 
odkoupení nemovitostí v katastrálním území města Moravská Třebová.     
  

Z: Viera Mazalová 
 



 Město Moravská Třebová 7   

 Usnesení rady města ze dne  23.05.2016 

1602/R/230516: 
 

schválit nominaci starosty města JUDr. Miloše Izáka jako zástupce akcionáře města 
Moravská Třebová pro volbu na valné hromadě LIKO SVITAVY a.s., IČO: 28771346 
do jeho představenstva. Valná hromada LIKA se koná 28.06.2016 ve Svitavách.     
  

Z: Miloš Izák 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
1603/R/230516: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.       
  
 

1604/R/230516: 
 

předložený zápis z jednání komise rady města pro výchovu a vzdělávání konané dne 
04.05.2016.   
  
 

1605/R/230516: 
 

předložený zápis do kroniky města Moravské Třebové za rok 1974.   
  
 

1606/R/230516: 
 

informace o uveřejňování rubriky "Občanská kronika" ve zpravodajích měst Litomyšl, 
Lanškroun, Polička, Svitavy a Jevíčko.     
  
 

1607/R/230516: 
 

písemný dotaz PaedDr. Marie Blažkové za účelem obnovení rubriky MTZ "Občanská 
kronika" se závěrem, že tato rubrika nebude v současné době v MTZ zřízena.     
  
 

1608/R/230516: 
 

podnět Ing. Kalabuse k řešení rychlosti jízdy ve městě s tím, že bude uloženo 
městské policii starostou města zvýšit dohled nad dodržováním rychlosti vozidel ve 
městě.     
 
 
Rada města zmocňuje: 
 
1609/R/230516: 
 

starostu města podepsat zápis do kroniky města Moravské Třebové za rok 1974 a 
vydat tak souhlas obce s obsahem zápisu.    
  

Z: Miloš Izák 
 
 
Rada města povoluje: 
 
1610/R/230516: 
 

v souladu s § 23 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, 
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výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní škole Moravská Třebová, Čs. armády 179, 
okres Svitavy pro školní rok 2016/2017.   
  

Z: Mgr. Zdenka Šafaříková 
 
 
Rada města potvrzuje: 
 
1611/R/230516: 
 

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 vyhlašuje: 
 
1612/R/230516: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku „Výměna střešní krytiny / Bytový dům; 
ul. č.p.1475, č.o.20, Moravská Třebová", a schvaluje:  

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:  
-   Josef Šťastný, Brněnská 50/45, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 11097442  
-   JS Moravská Třebová s.r.o.  Linhartice č.p. 60, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
28811852  
-   Mati - Moravia s.r.o. Koclířov 204, 569 11 Koclířov, IČO: 25969161  
-   Milan Hloušek, Lanškrounská 66, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 68682018  
-   NAVY SY, s.r.o. Sokolovská 82/3, 568 02 Svitavy, IČO: 27469042  
-   Robert Ćížek, Gruzínská 1912/10, 568 02 Svitavy, IČO: 63607182  

-   Bromach, spol. s r.o., Dobrovského 83, Žichlínské předměstí, 563 01 Lanškroun, 
IČO: 27467520  

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

-   Bc. Viera Mazalová – člen, Andrea Drozdová - náhradník   
-   Bc. Gabriela Horčíková – člen, Bc. Kateřina Horáková - náhradník  

3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: celková nabídková cena 
bez DPH.     
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
1613/R/230516: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku „Dodávka výškově stavitelných lavic, 
výškově stavitelných žákovských židliček, učitelských stolů, skříní, poliček a dětské 
dřevěné kuchyňky pro Základní školu Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres 
Svitavy“ a schvaluje:  

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: 
−  ALAX KOVO s.r.o., Uničovská 400/20, 789 85 Mohelnice, IČO 25394592  
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−  Křovina s.r.o., Rymáňská 218, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO 26424819  

−  MULTIP Moravia s.r.o., Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín, IČO 16627971  

−  SANTAL spol. s r.o., Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň, IČO 42408121  

−  Vladimír Mikulec Ing. – NOVATRONIC, U Potoka 1307/10, 787 01 Šumperk, IČO 
12099066  

2.  Hodnotící komisi ve složení:  
−   Mgr. Zdenka Šafaříková, člen (Mgr. Martin Cedzo, náhradník)  
−   Mgr. Miroslav Muselík, člen (PaedDr. Hana Horská, náhradník)    
−   Ing. Miloš Mička, člen (RNDr. Josef Ošťádal, náhradník)  

3.  Hodnoticí kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky:  
-    celková nabídková cena včetně DPH – 100 %   
  

Z: Mgr. Zdenka Šafaříková 
 
1614/R/230516: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Nákup nového a prodej ojetého 
služebního vozidla pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Moravská 
Třebová a schvaluje:    

1.  Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:    
−   MOTO MORAVA s.r.o., Brněnská 404/57, 783 01 Olomouc, IČO: 48528790  

−   TYGR CENTRUM a.s., Hlavní 186, 250 82Tuklaty, IČO: 28471415  

−   BSAuto Brno, a.s., Veslařská 3098/2, 637 00 Brno, IČO: 25323792  

−   Olfin Car Palace s.r.o., Na Rybárně 203/5, 500 02 Hradec Králové - Pražské 
Předměstí , IČO: 64256928  

−   REPREcar s.r.o., Přemyslovců 344/6 , 747 07 Opava - Jaktař, IČO: 26815338  

2.  Hodnotící komisi ve složení:    
−   Mgr. Jiří Kobylka, člen (Martina Krajíčková, náhradník)  
−   JUDr. Miloš Izák, člen (Ing. Pavel Brettschneider, náhradník)    
−   Mgr. Petr Vágner, člen (Mgr. Bc. Lenka Bártová, náhradník)    
−   Martin Červinka, DiS., člen (Ing. Petr Václavík, náhradník)  

3.  Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky:    
−   celková nabídková cena v Kč včetně DPH, po odpočtu hodnoty ojetého vozu - 
100 %   
  

Z: Mgr. Jiří Kobylka 
 
1615/R/230516: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ 
Boršov, Moravská Třebová“ a schvaluje:    

 1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:    
-    Pavel Otevřel, Linhartice 160, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 72901411  

-    Roland Koschata, Nová 1272/17, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 11096861  

-    Marián Hrbata, Olomoucká 1241/30, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 65190424  

-    Zdeněk Šnobl, Městečko Trnávka 176, 569 41 Městečko Trnávka, IČO: 86687140  

-    SUNFIN PRAHA s.r.o., Sluneční nám.2588/14 ateliér č.306, 180 00 PRAHA 
5  Stodůlky, IČO: 28953096  
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2.  Hodnotící komisi ve složení:    
-    Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník    

-    Ing. Daniela Blahová – člen, Miroslav Jurenka - náhradník      
-    Ludmila Lišková – člen, Karel Musil - náhradník      

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

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města promíjí: 
 
1616/R/230516: 
 

z důvodu zamezení tvrdosti, odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 71.611,22 
Kč do rozpočtu zřizovatele (ve vazbě na chybnou tvorbu rezervního fondu k 
31.12.2014 z finančních prostředků poskytnutých zřizovatelem ve formě návratné 
finanční výpomoci) uložený Základní škole Moravská Třebová, Čs. armády 179, 
okres Svitavy.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města zamítá: 
 
1617/R/230516: 
 

žádost Jaromíra Novotného 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 ruší: 
 
1618/R/230516: 
 

svá usnesení č. 1537/R/090516 a 1538/R/090516, kterými schválila vítěze a 
uzavření smlouvy s vítězem veřejné zakázky „Výpočetní technika pro město 
Moravská Třebová“ s firmou AZ-line s.r.o., Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 
57/17, PSČ 571 01, IČO: 63217503.   
  

Z: Jana Zemánková 
 
 
Rada města ukládá: 
 
1619/R/230516: 
 

vedoucí odboru majetku města nechat zpracovat znalecký posudek na  dům č. p. 46, 
č. o. 19 na ul. Bránské v Moravské Třebové  a na dům č. p. 405, č. o. 12 na ul. 
Josefské v Moravské Třebové.   
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Z: Viera Mazalová 
T: 30.06.2016 
 
1620/R/230516: 
 

vedoucí odboru majetku města zajistit zadání zakázky kategorie B na pořízení 
průkazů energetické náročnosti na nemovitosti určené k prodeji, a to větší než 50 m2 
podlahové plochy.     
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.06.2016 
 
1621/R/230516: 
 

vedoucí odboru majetku města jednat ve věci prodeje:   
   

1. bytové jednotky č. 352/7 o velikosti 1+0 o výměře 27,10 m2 v domě č. p. 352, č. o. 

38 na ul. Olomoucké v Moravské Třebové o ceně ve výši 128.000 Kč     

2. bytové jednotky č. 135/1 o velikosti 1+1 o výměře 32 m2 v domě č. p. 135, č. 
o.  5  na ul. Piaristické v Moravské Třebové o ceně ve výši 162.000 Kč   

3. nebytového prostoru č. 207/1 o velikosti 30,9 m2 v domě č. p. 207, č. o. 6 na 
Zámeckém náměstí v Moravské Třebové o ceně ve výši 136.000 Kč   

4. nebytového prostoru č. 207/3 o velikosti 33,9 m2 v domě č. p. 207, č. o. 6 na 
Zámeckém náměstí v Moravské Třebové o ceně ve výši 175.000 Kč   

5. nebytového prostoru č. 135/7 o velikosti 20 m2 v domě č. p. 135, č. o. 5 na ul. 
Piaristické v Moravské Třebové o ceně ve výši 86.000 Kč. 

  
Z: Viera Mazalová 
T: 30.06.2016 
 
 
Rada města odkládá: 
 
1622/R/230516: 
 

projednání tisku č. 37, Optimalizace 3 odběrných míst elektrické energie v hladině 
NN.     
  

Z: Václav Mačát 
 
 
V Moravské Třebové 23.05.2016 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


