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Usnesení 
 
z 48. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.07.2016 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1695/R/040716: 
 

předložený program schůze rady města.                 
  
 

1696/R/040716: 
 

uzavření Závěrkových listů s vítězem výběrového řízení firmou CENTROPOL 
ENERGY, a.s., IČO: 25458302, se sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad 
Labem, na dodávku elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v 
napěťové hladině nízkého napětí pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové 
organizace a obchodní společnost od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1697/R/040716: 
 

uzavření Závěrkových listů s vítězem výběrového řízení firmou Lumius, spol. s r.o., 
IČO: 25911945, se sídlem Horní 700, 739 25  Sviadnov, na dodávku zemního plynu 
v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr nad 630 MWh 
(velkoodběr) pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní 
společnost od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1698/R/040716: 
 

uzavření Závěrkových listů s vítězem výběrového řízení firmou Pražská plynárenská, 
a.s., IČO: 60193492, se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město, na 
dodávku zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro 
odběr do 630 MWh (maloodběr) pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové 
organizace a obchodní společnost od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
1699/R/040716: 
 

čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská 
Třebová k nákupu drhnoucího podlahového stroje s kráčející obsluhou v pořizovací 
ceně 48.279,00 Kč včetně DPH.   
  

Z: Milan Janoušek 
T: 31.07.2016 
 
1700/R/040716: 
 

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 
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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 
 
1701/R/040716: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok:  
1.   na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 21 s platností od 
01.07.2016  

2.   na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 9 s platností od 01.07.2016 
3.   na byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 7 s platností od 01.07.2016 s 
podmínkou úhrady poplatku za komunální odpad vůči městu po splatnosti před 
podpisem nové nájemní smlouvy  

4.   na byt č. 12 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 s platností od 01.07.2016 s 
podmínkou úhrady poplatku za komunální odpad vůči městu po splatnosti před 
podpisem nové nájemní smlouvy    
5.   na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 10 s platností od 01.07.2016 s 
podmínkou úhrady poplatku za komunální odpad vůči městu po splatnosti před 
podpisem nové nájemní smlouvy  

6.   na byt č. 16 o velikosti 1 + 1 na ul. Farní č. o. 18 s platností od 01.07.2016  

7.   na byt č. 11 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 1 s platností od 01.07.2016  

8.   na byt č. 3 o velikosti 3 + 1 na ul. Nádražní č. o. 17 bytem tamtéž, s platností od 
01.07.2016  

9.   na byt č. 2 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 s platností od 01.07.2016  

10. na byt č. 5 o velikosti 1 + 1 na ul. Farní č. o. 18 s platností od 01.07.2016  

11. na byt č. 6 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 7 bytem tamtéž, s platností od 
01.07.2016.  

   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1702/R/040716: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na:  
1.  byt č. 7 o velikosti 2 + 1 na ul. Nádražní č. o. 17 v Moravské Třebové s platností 
od 01.07.2016 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem 
nové nájemní smlouvy a úhrady dluhu na nájmu v pravidelné měsíční splátce  
2.  byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s platností od 
01.07.2016  
3.  byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové s 
platností od 01.07.2016.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1703/R/040716: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na 
ul. Olomoucké č. o. 17 v Moravské Třebové s platností od 01.07.2016 s podmínkou 
úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy.   
  

Z: Viera Mazalová 
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1704/R/040716: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 10 o velikosti 1 + 1 na 
ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové se zájemci. 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1705/R/040716: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č.o. 19 v Moravské Třebové se zájemci. 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1706/R/040716: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na:  
1. byt č. 5 o velikosti 1 + 1 na ul. Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové s platností 
od 01.07.2016 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem 
nové nájemní smlouvy  

2. byt č. 8 o velikosti 2 + 1 na ul. Nádražní č. o. 17 v Moravské Třebové s platností od 
01.07.2016 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem 
nové nájemní smlouvy,  úhrady nájmu za příslušný kalendářní měsíc a úhrady dluhu 
na nájmu v pravidelné měsíční splátce.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
1707/R/040716: 
 

výjimku z Pravidel rady města č. 7/2010, čl. 2, odst. 1., písm. b), tj. zaevidování 
žádosti vlastníka bytu, o přidělení městského bytu.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1708/R/040716: 
 

poskytnutí úlevy z nájmu (služby) na ubytovně města na ul. Brněnské č. o. 50 v 
Moravské Třebové ve výši 4.608 Kč z důvodu hospitalizace v nemocnici v Litomyšli 
od 31. března 2016 do 14. dubna 2016 a následně v Odborném léčebném ústavu 
Jevíčko od 14. dubna 2016 do 12. června 2016.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
1709/R/040716: 
 

poskytnutí úlevy z nájmu (služby) na ubytovně města na ul. Brněnské č. o. 50 v 
Moravské Třebové ve výši 980 Kč z důvodu hospitalizace v Odborném léčebném 
ústavu Jevíčko od 01.06.2016 do 16.06.2016.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
1710/R/040716: 
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výpůjčku prostor muzea (dvorana, kuchyňka, klubovna)  včetně souvisejících 
nákladů, okresní organizaci Křesťanské a demokratické unie - Československé 
strany lidové Svitavy, IČO: 00442704 dne 28.09.2016 za účelem pořádání kulturní 
akce pro veřejnost Svatováclavské pohoštění.      
  

Z: František Žáček 
 
1711/R/040716: 
 

záměr pronájmu nebytového prostoru o výměře 13,44 m2 v domě č. p. 35 na nám. T. 
G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové. Smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady 
města č. 2532/031297.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1712/R/040716: 
 

pacht pozemků parc. č. 3563/2 o celkové výměře 44 m2, druh pozemků ostatní 
plocha a parc. č. 3557/2 o celkové výměře 218 m2, druh pozemku trvalý travní porost, 
oba v obci a katastrálním území Moravská Třebová, v části obce Sušice. Pachtovní 
smlouva bude uzavřená dle předloženého návrhu na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. Pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
1737/050405 bod 3 a pro část pozemku parc. č. 3557/2 o výměře 10 m2 bude 
pachtovné stanoveno dle bodu 8. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 29.07.2016 
 
1713/R/040716: 
 

pacht 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. 
Pachtovní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou 
a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405 bod 2.     
  

Z: Viera Mazalová 
T: 29.07.2016 
 
1714/R/040716: 
 

záměr pachtu části pozemku parc. č. 1375 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Školní o výměře 54 m2, za účelem zřízení zahrady u bytového domu.   
  

Z: Viera Mazalová 
T: 08.08.2016 
 
1715/R/040716: 
 

záměr zřízení  bezbariérového přístupu do kanceláře Stavebního bytového družstva 
v Moravské Třebové u domu č. o. 23 na  ul. Svitavské, s tím že podmínky provedení 
a financování stavby budou zpracované ve smlouvě o provedení stavby, která bude 
předložená radě města ke schválení. Město se nebude finančně podílet na realizaci 
záměru.   
  

Z: Viera Mazalová 
T: 22.07.2016 
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1716/R/040716: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
uzavření vlastní smlouvy, pro stavbu „Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách - 
Moravská Třebová"  na pozemku p. č. 3859 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací se sídlem Praha 1, 
Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO 709 94 234, 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 
 
1717/R/040716: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování přeložky plynárenského 
zařízení v obci a katastrálním území Moravská Třebová na pozemku parc. č. 1410/2 
s RWE GasNet s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČO 27295567. 
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 
 
1718/R/040716: 
 

předloženou smlouvu o zřízení služebnosti pro stavbu „Přeložka dešťové kanalizace 
Moravská Třebová Sušice – výusť č. 4“ na části pozemku parc. č. 3760/1 v rozsahu 
dle  geometrickém plánu číslo GP 2472-735/2012 ze dne 13. 12. 2012 v katastrálním 
území Moravská Třebová, mezi Povodím Moravy s.p,. se sídlem Dřevařská 932/11, 
602 00 Brno, IČO: 70890013, jako povinným a městem Moravská Třebová jako 
oprávněným na dobu neurčitou za úhradu ve výši 4.158 Kč.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1719/R/040716: 
 

předloženou smlouvu o zřízení služebnosti pro stavbu „Moravská Třebová – 
odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova dodatek č. 1, ČS Boršov“ na pozemcích 
parc. č.  1737/2, parc. č.  2835/3, parc. č.  2835/8, parc. č. 2835/10 vše v 
katastrálním území Moravská Třebová a pozemcích parc. č.  758/2, parc. č. 759, 
parc. č. 4714 v rozsahu dle geometrického plánu číslo GP 591-014/2015 ze dne 14. 
1. 2015 a GP 2703-017/2015 ze dne 29. 1. 2015 vše v katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové, obec Moravská Třebová  mezi Povodím Moravy s.p., se sídlem 
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Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013 jako povinným a Městem Moravská 
Třebová jako oprávněným na dobu neurčitou za úhradu ve výši 122.969 Kč.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1720/R/040716: 
 

předloženou smlouvu o zřízení služebnosti pro stavbu „Domovní přípojky v rámci 
OUSB, Udánky – Moravská Třebová“, na části pozemku parc. č. 2580/1 v rozsahu 
dle  geometrického plánu číslo GP 2476-011/2013 ze dne 10. 1. 2013 v katastrálním 
území Moravská Třebová, mezi Povodím Moravy s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 
602 00 Brno, IČO: 70890013, jako povinným a Městem Moravská Třebová jako 
oprávněným na dobu neurčitou za úhradu ve výši 7.392 Kč.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1721/R/040716: 
 

předloženou smlouvu o zřízení služebnosti pro stavbu „Kanalizace ulice Na 
Stráni  Moravská Třebová“, na části pozemku parc. č. 2470 v rozsahu 
dle  geometrického plánu číslo GP 2844-243/2016 ze dne 12. 5. 2016 v katastrálním 
území Moravská Třebová, mezi Povodím Moravy s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 
602 00 Brno, IČO: 70890013, jako povinným a Městem Moravská Třebová jako 
oprávněným na dobu neurčitou za úhradu ve výši 4.543 Kč.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1722/R/040716: 
 

uzavření předložené dohody o narovnání mezi městem Moravská Třebová a 
Povodím Moravy s.p. se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013, 
předmětem které je úhrada nákladů ve výši 86.549 Kč za užívání pozemků po dobu 
stavby kanalizace.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1723/R/040716: 
 

předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města 
parc. č. 2936/5, 2936/73 a 2936/116 v obci a  k.ú. Moravská Třebová mezi RWE Gas 
Net s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČO: 27295567 jako oprávněným a 
městem Moravská Třebová jako povinným. Věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1000 Kč bez DPH. Náklady spojené s 
vkladem do katastru nemovitostí hradí město.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1724/R/040716: 
 

předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Moravská 
Třebová jako investorem, KAYSER IMMOBILIEN s.r.o. se sídlem Revoluční 764/17, 
Staré Město, Praha 1, IČO: 27624510 jako povinným a RWE Gas Net s.r.o.Ústí nad 
Labem, Klíšská 940, IČO 27295567 jako oprávněným na pozemku parc. č.  2936/12 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová  na dobu neurčitou za úhradu ve výši 
605 Kč včetně DPH, kterou uhradí město jako investor včetně nákladů spojených s 
vkladem do katastru nemovitostí.   
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Z: Viera Mazalová 
 
1725/R/040716: 
 

předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Moravská 
Třebová jako investorem, ATEK s.r.o. se sídlem Moravská Třebová – Předměstí, 
Svitavská 1599/66, IČO: 26004968 jako povinným a RWE Gas Net s.r.o. se sídlem 
Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČO 27295567 jako oprávněným na pozemcích parc. 
č.  2936/67, 2936/69, 2936/72  v obci a katastrálním území Moravská Třebová  na 
dobu neurčitou, za úhradu ve výši 605 Kč včetně DPH, kterou uhradí město jako 
investor včetně nákladů spojených s vkladem do katastru nemovitostí.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1726/R/040716: 
 

uzavření předložené smlouvy o právu provést stavbu: " Úprava Stříbrného potoka, 
Moravská Třebová, Boršov" s podnikem Lesy České republiky , s. p., se sídlem Nový 
Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, PSČ 500 08, IČO: 42196451.   
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.07.2016 
 
1727/R/040716: 
 

udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu na rozšíření informačního systému IBM Domino/Notes, 
modulu Smlouvy pro město Moravská Třebová od firmy OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 
19/20, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 48168921.   
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.07.2016 
 
1728/R/040716: 
 

uzavření smlouvy číslo OKST-0019/16 o rozšíření informačního systému  IBM 
Domino/Notes, modulu Smlouvy s firmou OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, 
Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 48168921, dle předloženého návrhu.   
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.07.2016 
 
1729/R/040716: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku „ZŠ 
Kostelní náměstí, Moravská Třebová - výměna radiátorů I. etapa“ podnikatelem 
Miroslavem Horáčkem, Komenského 62, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 16753321, 
podle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1730/R/040716: 
 

vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Čs. Armády, Moravská Třebová – 
Předláždění dvora a oprava kanálu“ firmu Technické služby Moravská Třebová s.r.o., 
Zahradnická 1412/21, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 25970399.     
  

Z: Miroslav Netolický 
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1731/R/040716: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Čs. 
Armády, Moravská Třebová – Předláždění dvora a oprava kanálu“  firmou Technické 
služby Moravská Třebová s.r.o., Zahradnická 1412/21, 571 01 Moravská Třebová, 
IČO: 25970399, podle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1732/R/040716: 
 

vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „MŠ Boršov, Moravská Třebová – 
Rekonstrukce elektroinstalace 2. nadzemní podlaží“  firmu SUNFIN Praha s.r.o., 
Sluneční náměstí 2588/14, 158 00 Praha 5 Stodůlky, IČO: 28953096.     
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1733/R/040716: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku „MŠ 
Boršov, Moravská Třebová – Rekonstrukce elektroinstalace 2. nadzemní podlaží“ s 
firmou SUNFIN Praha s.r.o., Sluneční náměstí 2588/14, 158 00 Praha 5 Stodůlky, 
IČO: 28953096, podle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1734/R/040716: 
 

zahraniční pracovní cestu JUDr. Miloše Izáka, Ing. Pavla Brettschneidera, MgA. et. 
Mgr. Františka Žáčka a Mgr. Milana Janouška do partnerského města Banská 
Štiavnica ve dnech 08. - 10.07.2016.     
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města neschvaluje: 
 
1735/R/040716: 
 

poskytnutí daru Arcibiskupství olomouckému, se sídlem Wurmova 562/9, 771 01 
Olomouc, IČO: 00445151 na podporu vydání publikace vzpomínek na kněze Pavla 
Kupku s názvem Potkat kněze.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města souhlasí: 
 
1736/R/040716: 
 

s realizací singletrailů v lokalitě Křížový vrch dle předloženého návrhu Josefa 
Doležela, pokud budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření odboru životního 
prostředí MěÚ Moravská Třebová.     
  

Z: Miroslav Netolický 
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Rada města nesouhlasí: 
 
1737/R/040716: 
 

s návrhem Ing. Antonína Vykydala a Jana Vykydala ve věci převodu pozemků v obci 
a k. ú. Moravská Třebová, ul. Strážnického, do vlastnictví města.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1738/R/040716: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 94/6 o výměře 12 m2, druh pozemku zahrada a 
pozemku parc. č. 96/3 o výměře 6 m2, druh pozemku zahrada vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Marxova za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 2.484 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  Nad 
rámec kupní ceny uhradí kupující náklady spojené s převodem nemovitosti, a to ve 
výši 5.082 Kč.     
  

Z: Viera Mazalová 
T: 05.09.2016 
 
1739/R/040716: 
 

schválit zavedení dešťové  kanalizace uložené v pozemcích parc. č. 3799/1, 3798/2, 
3804/1,3791/3, 3791/5, 3791/22, 3791/30, 3791/32 a 3791/2, všechny v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, v části obce Sušice do majetku města 
Moravská Třebová, a to  v celkové ceně  199 030 Kč a dle popisu uvedeného ve 
znaleckém posudku č. 3603-153/2016 ze dne 6. 6. 2016, vypracovaným ing. 
Zdeňkem Dokoupilem, znalcem jmenovaným Krajským soudem v Hradci Králové.    
  

Z: Viera Mazalová 
T: 05.09.2016 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
1740/R/040716: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  
 

1741/R/040716: 
 

předložený zápis z jednání komise rady města pro výchovu a vzdělávání ze dne 
01.06.2016.     
  
 

1742/R/040716: 
 

předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
konané dne 24.05.2016.     
  
 

1743/R/040716: 
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předloženou zprávu z jednání komise památkové péče rady města dne 13.06.2016.   
  
 

1744/R/040716: 
 

předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 27.06.2016.       
  
 

1745/R/040716: 
 

předložený zápis z jednání kulturní komise rady města ze dne 21.06.2016.   
  
 

1746/R/040716: 
 

vítěze výběrového řízení firmu CENTROPOL ENERGY, a.s., IČO: 25458302, se 
sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, na dodávku elektřiny v rámci 
sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí pro město 
Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost od 1. 1. 
2017 do 31. 12. 2017.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1747/R/040716: 
 

vítěze výběrového řízení firmu Lumius, spol. s r.o., IČO: 25911945, se sídlem Horní 
700, 739 25  Sviadnov, na dodávku zemního plynu v rámci sdružených služeb 
dodávky zemního plynu pro odběr nad 630 MWh (velkoodběr) pro město Moravská 
Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost od 1. 1. 2017 do 31. 
12. 2017.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1748/R/040716: 
 

vítěze výběrového řízení firmu Pražská plynárenská, a.s., IČO: 60193492, se sídlem 
Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město, na dodávku zemního plynu v rámci 
sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh (maloodběr) pro 
město Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost od 1. 
1. 2017 do 31. 12. 2017.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města zřizuje: 
 
1749/R/040716: 
 

přípravnou třídu Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 
pro školní rok 2016/2017.     
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
1750/R/040716: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého 
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rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku: „ZŠ Palackého, Moravská Třebová – 
Rekonstrukce topného kanálu v pavilonu U12“ a schvaluje:  
1.  Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:  
-    Josef Šťastný, Brněnská 50/45, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 11097442  

-    Cyril Jirouš, K. Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 47486180  

-    Miroslav Lopour, Piaristická 136/3, Moravská Třebová, IČO: 16207203  

-    MATI Moravia s.r.o., Koclířov 204, 569 11 Koclířov u Svitav, IČO: 25969161    
-    HPK Stavby s.r.o., Západní 1258/39, 571 01 Moravská Třebová, IČO:24141640  
-    JS Moravská Třebová s.r.o., 571 01, Linhartice č. p. 60, IČO: 28811852  
 

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

-    Ing. Daniela Blahová – člen, Miroslav Jurenka - náhradník    
-    Ludmila Lišková – člen, Andrea Neuerová - náhradník    
 

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

Z: Miroslav Netolický 
 
1751/R/040716: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku: „Oprava chodníku na ulici Alšova, 
Moravská Třebová“ a schvaluje:      
 

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:      
-   STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČO: 60838744  

-   SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice 3, 
IČO: 48035599  

-   M-Silnice a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868      
-   Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené 
Předměstí, IČO: 25253361  

-   SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl - Nedošín, IČO: 
25274104  

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

-   JS Moravská Třebová s.r.o., Linhartice 60, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
28811852    

 

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

-   Miroslav Jurenka – člen, Ing. Daniela Blahová – 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 
 
1752/R/040716: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého 
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rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku „PDPS - Rekonstrukce staré zástavby 
domova pro seniory v Moravské Třebové – pavilon C a D“ a schvaluje:  
 
1.  Seznam uchazečů, kteří budou obesláni nabídkou:  
-    JSK, spol. s r.o., Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 47470666    
-    OPTIMA spol s r.o., Žižkova 738, 766 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709  

-    APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01, Polička, IČO: 27492851  

-    Hroší stavby Morava, a.s., Hodolanská 413/31, 779 00 Olomouc - Hodolany, IČO: 
28597460  

-    PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01, Žďár nad Sázavou, IČO: 46980059    
 
2.  Hodnotící komisi ve složení:  
-    Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník  

-    Karel Musil – člen, Eva Štěpařová - náhradník,    
-    Miroslav Jurenka - člen, Ing. Daniela Blahová - náhradník  

-    Mgr. Milan Janoušek - člen, Bc. Romana Holasová - náhradník 
 
3.  Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky:  
-    celková nabídková cena vč. DPH - 100%   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1753/R/040716: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku "Demolice objektu Dětského oddělení 
nemocnice č.p. 634 na ul. Svitavská v Moravské Třebové" a schvaluje:  
 

1.  Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:  
-    STRABAG a.s., Zábřežská 74, 787 24 Šumperk, IČO: 60838744  

-    SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, 393 01 
Pelhřimov, K Silu 1143, IČO: 48035599  

-    BISA s.r.o., Pospíšilova 378, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25863258  

-     PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231,  570 01 Litomyšl, IČO: 27742741  
-    VSJ mechanizace s.r.o., Dvorská 2298/19c,  789 01 Zábřeh, IČO: 27834972  
-    VINASTAV s.r.o., Pátkova 831/7, 180 00 Praha 8, IČO: 28525264  
 

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

-     Ing. Daniela Blahová – člen, Ing. Miloš Mička - náhradník    
-     Eva Štěpařová – člen, Karel Musil - náhradník  
 
3.   Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky:  
-     celková nabídková cena včetně DPH - 80 %  
-     délka realizace - 20 %   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města ukládá: 
 
1754/R/040716: 



 Město Moravská Třebová 13   

 Usnesení rady města ze dne  04.07.2016 

 

vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství svolat jednání se 
společností EVT Stavby s.r.o. Svitavy ve věci jejich žádosti o koupi pozemku parc. č. 
2936/5 za účasti vedoucích pracovníků všech zainteresovaných odborů a vedení 
města.         
  

Z: Viera Mazalová 
T: 29.07.2016 
 
1755/R/040716: 
 

vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat s vlastníky 
pozemků parc. č. 2087/38 a 2087/41 o bezúplatném převodu pozemků do vlastnictví 
města včetně kanalizace, vodovodu a kabelu veřejného osvětlení v nich uložených. 
Podmínkou bezúplatného převodu pozemků na město je dále vybudování VO v 
souladu se stavebním povolením (6 ks svítidel VO).     
  

Z: Viera Mazalová 
T: 19.08.2016 
 
1756/R/040716: 
 

vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat o uzavření 
smlouvy o povolení provedení stavby - vjezdu k domu č. o. 15 na ul. Jevíčské v 
Moravské Třebové dle předloženého tisku.       
  

Z: Viera Mazalová 
T: 22.08.2016 
 
1757/R/040716: 
 

tajemníkovi městského úřadu připravit aktualizaci vnitřního předpisu č. 4/2011, 
zadávání zakázek malého rozsahu, v souladu s předloženými návrhy.   
  

Z: Stanislav Zemánek 
T: 22.08.2016 
 
Rada města odkládá: 
 
1758/R/040716: 
 

projednání tisku č. 11, Darovací smlouvy ATEK s.r.o. a HWT s.r.o. s tím, že do 
upraveného návrhu tisku bude doplněna informace o daru uvedených firem TJ 
Slovan Moravská Třebová.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
1759/R/040716: 
 

projednání tisku č. 31, záměr prodeje části pozemku parc. č. 1893/1, ul. Dvorní s tím, 
že do upraveného návrhu tisku budou doplněna stanoviska zainteresovaných 
vedoucích odborů.         
  

Z: Viera Mazalová 
 
1760/R/040716: 
 

projednání tisku č. 32, Návrh záměru převodu nemovitosti - pozemku parc. č. 2611/2 
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a 2610/1 v obci a k. ú. Moravská Třebová s tím, že bude jednáno s vedením TJ 
Slovan Moravská Třebová o upřesnění záměru.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1761/R/040716: 
 

projednání tisku č. 37, Výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku "Výměna 
střešní krytiny Bytový dům; ul. Svitavská č.p.1475; č.o. 20; Moravská Třebová" s tím, 
že do upraveného tisku bude doplněna příslušná zpráva o výsledku výběrového 
řízení.   
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
1762/R/040716: 
 

projednání tisku č. 38, Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku "Nákup 
nového a prodej ojetého služebního vozidla" s tím, že do upraveného tisku bude 
doplněno zdůvodnění navrženého typu vozidla, varianty možných dalších typů, jejich 
výhody a nevýhody, provozní náklady, předpokládaná cena nového vozidla a 
prodávaného vozidla, ...   
  
 

1763/R/040716: 
 

projednání části tisku č. 49, Koncepce rozvoje kultury města Moravská Třebová, z 
důvodu odsouhlasení návrhu neusnášeníschopným počtem členů komise.   
  

 
 
V Moravské Třebové 04.07.2016 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


