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Usnesení 
 
z 126. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v úterý 18.10.2022 od 

15:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
Rada města schvaluje: 
 
3595/R/181022: 
 
předložený program schůze rady města. 
 
3596/R/181022: 
 
zajištění centralizovaného nákupu zemního plynu v kategorii maloodběr na rok 2023 
pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost 
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 Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, zast. Ing. Lenkou 
Doubnerovou, členkou představenstva, formou nákupu na krátkodobém /spotovém/ 
trhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
3597/R/181022: 
 
uzavření dodatku č. 2 k servisní smlouvě č. 16092015 mezi městem Moravská 
Třebová a společností I-THERM, spol. s r. o., IČO: 60323825, se sídlem Přerovská 
45, Olomouc, PSČ 783 71, předmětem kterého je zvýšení ceny za zajištění 
pravidelného servisu, revizí, oprav a údržby, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
3598/R/181022: 
 
podání výpovědi z nájemních smluv  
- č. OMM 0023/18 uzavřené dne 04.04.2018 mezi městem Moravská Třebová, jako 

pronajímatelem, a xxx, bytem xxx, jako nájemcem, o pronájmu nebytového 
prostoru - garáže na pozemku par. č. 2818 v obci a k.ú.  Moravská Třebová, část 
obce Předměstí, ul. Dr. Loubala, jehož součástí je budova bez čísla popisného 
nebo evidenčního.   

- č. OMM 0129/18 uzavřené dne 06.12.2018 mezi městem Moravská Třebová, jako 
pronajímatelem, a xxx, bytem xxx, jako nájemcem, o pronájmu nebytového 
prostoru - garáže na pozemku par. č. 2818 v obci a k.ú.  Moravská Třebová, část 
obce Předměstí, ul. Dr. Loubala, jehož součástí je budova bez čísla popisného 
nebo evidenčního.  

- č. OMM 0130/18 uzavřené dne 27.12.2018 mezi městem Moravská Třebová, jako 
pronajímatelem, xxx, bytem xxx, jako nájemcem, o pronájmu nebytového prostoru 
- garáže na pozemku par. č. 2818 v obci a k.ú.  Moravská Třebová, část obce 
Předměstí, ul. Dr. Loubala, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního.  
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- č. OMM 0048/19 uzavřené dne 18.03.2019 mezi městem Moravská Třebová, jako 
pronajímatelem, a xxx, bytem xxx, jako nájemcem, o pronájmu nebytového 
prostoru - garáže na pozemku par. č. 2818 v obci a k.ú.  Moravská Třebová, část 
obce Předměstí, ul. Dr. Loubala, jehož součástí je budova bez čísla popisného 
nebo evidenčního.  

 
Výpovědní lhůta bude měsíční a počítá se od prvého dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
3599/R/181022: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok: 
- na byt č. 10 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.11.2022 
- na byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 v Moravské Třebové 

s organizací Dětský domov Moravská Třebová, IČO: 63609177, se sídlem J. K. 
Tyla 570, Moravská Třebová, s platností od 01.11.2022  

- na byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 v Moravské Třebové 
s xxx, bytem xxx, s platností od 01.11.2022 

- na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 21 v Moravské Třebové 
s xxx, bytem xxx, s platností od 01.11.2022 

- na byt č. 6 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové se xxx, bytem 
xxx, s platností od 01.11.2022 

- na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.11.2022 

- na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
xxx, s platností od 01.11.2022 

- na byt č. 1 o velikosti 1 + 0 v ul. Bránské č. o. 12 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.11.2022 

- na byt č. 7 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 v Moravské Třebové 
s xxx, bytem xxx, s platností od 01.11.2022 

- na byt č. 8 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 v Moravské Třebové 
s xxx, bytem xxx, s platností od 01.11.2022 

- na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Bránské č. o. 10 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.11.2022 s podmínkou úhrady dluhu za komunální 
odpad před podpisem nové nájemní smlouvy 

- na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 17 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.11.2022 s podmínkou úhrady dluhu za komunální 
odpad před podpisem nové nájemní smlouvy  

- na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 37 v Moravské Třebové 
s xxx, bytem xxx, s platností od 01.11.2022 

- na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 16 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.11.2022 

 
Z: Viera Mazalová 
 
3600/R/181022: 
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uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v 
části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové se xxx a xxx, bytem xxx, s platností 
od 01.11.2022 s podmínkou úhrady dluhu za komunální odpad před podpisem nové 
nájemní smlouvy.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
3601/R/181022: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce: 
- na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 124 v Moravské Třebové se xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.11.2022 
- na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v ul. Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.11.2022  
  
Z: Tereza Sísová 
 
3602/R/181022: 
 
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. OISM - 0043/22 "Výměna kanalizace ul. 
Nerudova, Moravská Třebová" se společností BS - IMEX, spol. s r.o., Zvonařka 
408/16, 617 00 Brno, IČO: 63476711, dle předloženého návrhu.   
  
Z: Petr Matějka 
 
3603/R/181022: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Modernizace muzea - rekonstrukce 
Latinské školy " firmu JS Moravská Třebová s.r.o., č. p. 60, 571 01 Linhartice, IČO: 
28811852. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3604/R/181022: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
"Modernizace muzea - rekonstrukce Latinské školy" s firmou JS Moravská Třebová 
s.r.o., č. p. 60, 571 01 Linhartice, IČO: 28811852, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
Rada města souhlasí: 
 
3605/R/181022: 
 
se zapojením Základní školy U Kostela Moravská Třebová do výzvy „Implementace 
Reformy 3.2.2 Národního plánu obnovy“, projektu Podpora rovných příležitostí 
zaměřeného na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně 
znevýhodněných žáků, jehož realizátorem je Národní pedagogický institut ČR.  
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Z: Dana Buriánková 
 
 
V Moravské Třebové 18.10.2022 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


