
 Město Moravská Třebová 1   

 Usnesení rady města ze dne  25.07.2016 

Usnesení 
 
z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 25.07.2016 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1764/R/250716: 
 

předložený program schůze rady města.                   
  
 

1765/R/250716: 
 

změnu termínu plnění usnesení  č. 1688/R/060616 (uloženo vedoucí odboru majetku 
města jednat ve věci prodeje bytové jednotky na ul. Olomoucké č. o. 38, bytové 
jednotky na ul. Piaristické č. o. 5  a nebytového prostoru na ul. Piaristické č. o. 5) z 
původního termínu 30.06.2016 mna nový termín 30.09.2016.   
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.09.2016 
 
1766/R/250716: 
 

změnu termínu plnění usnesení  č. 1754/R/040716 (uloženo vedoucí odboru majetku 
města 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 původního termínu 29.07.2016 na nový 
termín 31.08.2016.   
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.08.2016 
 
1767/R/250716: 
 

poskytnutí úlevy z nájmu (služby) na ubytovně města na ul. Brněnské č. o. 50 v 
Moravské Třebové ve výši 1.744 Kč, z důvodu hospitalizace v Nemocnici následné 
péče v Moravské Třebové od 16.06.2016 do 14.07.2016.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
1768/R/250716: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok:  
1.   na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Olomoucké č. o. s platností od 01.08.2016  

2.   na byt č. 14 o velikosti 1 + 1 na ul. Farní č. o. 18 s platností od 01.08.2016 s 
podmínkou úhrady poplatku za komunální odpad vůči městu po splatnosti před 
podpisem nové nájemní smlouvy  

3.   na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na Zámeckém náměstí č. o. 1 s platností od 
01.08.2016    
4.   na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 7 s platností od 01.08.2016  
5.   na byt č. 6 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 s platností od 
01.08.2016  

6.   na byt č. 5 o velikosti 1 + 1 na ul. Farní č. o. 1 s platností od 01.08.2016  
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7.   na byt č. 5 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 39 s platností od 
01.08.2016 s podmínkou úhrady poplatku za komunální odpad vůči městu po 
splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy  

8.   na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na Zámeckém náměstí č. o. 1 s platností od 
01.08.2016  

9.   na byt č. 10 o velikosti 3 + 1 na ul. Bránské č. o. 10 s platností od 01.08.2016 s 
podmínkou úhrady poplatku za komunální odpad vůči městu po splatnosti před 
podpisem nové nájemní smlouvy.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1769/R/250716: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce:  
1. na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové s 
platností od 01.08.2016  

2. na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na ul. Zámecké č. o. 13 v Moravské Třebové s platností 
od 01.08.2016.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1770/R/250716: 
 

záměr bezúplatného převodu pozemků parc. č. 2611/2  o výměře 4431 m2 druh 
pozemku ostatní plocha a parc. č. 2610/1  o výměře 4783 m2 druh pozemku ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1771/R/250716: 
 

 záměr prodeje pozemku parc. č. 3501/2, druh pozemku orná půda o výměře 1.123 
m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, Sušice.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
1772/R/250716: 
 

uzavření smlouvy o podmínkách zřízení stavby k akci „Výměna kanalizace v ulici K. 
Čapka, Moravská Třebová", se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, 
příspěvkovou organizací Pardubického kraje se sídlem: Doubravice 98, 533 53 
Pardubice, IČO: 00085031, v souladu s předloženým návrhem.    
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1773/R/250716: 
 

vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku: Výměna střešní krytiny; Bytový dům, 
ul. Svitavská č.p.1475; č.o. 20, Moravská Třebová  Milana Hlouška, Lanškrounská 
239/66, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 68682018.   
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
1774/R/250716: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku „MŠ 
Tyršova, Moravská Třebová – rekonstrukce toalet 1. etapa“ podnikatelem Josefem 
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Šťastným, Brněnská 50/45, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 11097442, podle 
předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1775/R/250716: 
 

vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Palackého, Moravská Třebová - 
Výměna ležatých rozvodů vody a ÚT v instalačním kanále v 1.NP – Pavilon U12“ 
podnikatele Josefa Šťastného, Brněnská 50/45, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
11097442.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1776/R/250716: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku „ZŠ 
Palackého, Moravská Třebová - Výměna ležatých rozvodů vody a ÚT v instalačním 
kanále v 1.NP – Pavilon U12“ podnikatelem Josefem Šťastným, Brněnská 50/45, 571 
01 Moravská Třebová, IČO: 11097442, dle předloženého návrhu.     
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1777/R/250716: 
 

počet zaměstnanců města Moravská Třebová, zařazených do městské policie, v 
období od 01.08.2016 na celkem 17 osob ve struktuře:  
 

a)   13 strážníků městské policie,    
b)     1 „jiný zaměstnanec obce“ zařazený do městské policie v profesi „obsluha 
Městského kamerového dohlížecího systému“ do 31.03.2017,  
c)     1 „jiný zaměstnanec obce“ zařazený do městské policie v profesi „Asistent 
prevence kriminality“ (v rámci Dohody o vytvoření pracovní příležitosti v rámci 
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku) do 31.05.2017,  
d)     2 „jiní zaměstnanci obce“ zařazení do městské policie v profesi „Asistent 
prevence kriminality“ (oba v rámci Dohod o vytvoření pracovní příležitosti v rámci 
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku) do 31.01.2017. 
  

Z: Radovan Zobač 
T: 01.08.2016 
 
1778/R/250716: 
 

termín konání oslav 760. výročí založení města Moravská Třebová na 24. - 
27.08.2017.   
  

Z: Miloš Izák 
 
 
Rada města neschvaluje: 
 
1779/R/250716: 
 

uzavření darovací smlouvy s firmou  ATEK s.r.o., se sídlem Svitavská 66, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 26004968 o poskytnutí daru ve výši 30.000 Kč městu v 
souladu s předloženým návrhem.   
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Z: Dana Buriánková 
 
1780/R/250716: 
 

uzavření darovací smlouvy s firmou HWT s.r.o. se sídlem  Průmyslová 1, 568 02 
Svitavy, IČO: 27525228 o poskytnutí daru ve výši 30.000 Kč městu v souladu s 
předloženým návrhem.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1781/R/250716: 
 

zrušit souhlas, který byl schválen usnesením číslo 621/Z/150413, se 
záměrem  prodeje nemovitostí - pozemků a staveb areálu dětské nemocnice pro 
účely realizace projektu "Revitalizace areálu dětské nemocnice v Moravské Třebové 
- Centrum aktivního stáří ", předloženým společností MATOUŠEK CZ a.s.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
1782/R/250716: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  

 
 
Rada města pověřuje: 
 
1783/R/250716: 
 

jednatelku Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. přípravou a podpisem 
smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Výměna střešní krytiny; Bytový dům, ul. 
Svitavská č.p.1475; č.o. 20, Moravská Třebová s vítězem soutěže Milanem 
Hlouškem, Lanškrounská 239/66, 571 01 Moravská Třebová; IČO: 68682018.       
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
1784/R/250716: 
 

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 a schvaluje:  
 

1.  Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: 
- Ing. Jiří Janák - Auto Janák, Ústí nad Orlicí, Královehradecká 1545, IČO: 

10523278     

- AUTO Hlaváček a.s., Olomouc, Týnecká 669/5, IČO: 65138180     
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- Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Praha 5, Vrchlického 18/31, IČO: 

47124652, provozovna Olomouc, Kafkova 474/1     

- OLFIN Car s.r.o., Trutnov - Horní Předměstí, Královedvorská 517, IČO: 

60913312 pobočka 

 
2.  Hodnotící komisi ve složení:     

- Ing. Pavel Brettschneider, člen, (Ing. Václav Mačát, náhradník)     

- Ing. Pavel Báča, člen, (Ing. Stanislav Zemánek, náhradník)     

- Ing. Pavel Šafařík, člen (Ing. Dana Buriánková, náhradník)     

- Josef Odehnal, člen (Mgr. Roman Cápal, náhradník) 

 
 
3.  Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky:     

- Celková nabídková cena v Kč včetně DPH, po odpočtu hodnoty ojetého vozu - 

100% 
  

Z: Pavel Šafařík 
 
 
Rada města ruší: 
 
1785/R/250716: 
 

usnesení č. 3164/R/290413, kterým byl schválen záměr prodeje budovy č. p. 634, 
č.o. 42 na pozemku parc. č. 1411, pozemku parc. č. 1411 o výměře 1.709 m2, kultura 
zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1412/1 o výměře 3.984 m2, kultura 
ostatní plocha, pozemek parc .č. 1412/32 o výměře 70 m2, kultura ostatní plocha, 
pozemku parc. č. 1412/33 o výměře 964 m2, kultura ostatní plocha, pozemku parc. č. 
1412/34 o výměře 54 m2, kultura ostatní plocha a pozemku parc. č. 1413 o výměře 
2.587 m2, kultura ostatní plocha, vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
část Předměstí pro účely realizace projektu "Revitalizace areálu dětské nemocnice v 
Moravské Třebové - Centrum aktivního stáří", předloženého společností MATOUŠEK 
CZ a.s.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města ukládá: 
 
1786/R/250716: 
 

vedení města jednat s f. ATEK s.r.o. o poskytnutí finančního daru 60 tis. Kč TJ 
Slovan Moravská Třebová nad rámec dohodnutých 150 tis. Kč.   
  

Z: Václav Mačát 
T: 15.08.2016 
 
 
Rada města odkládá: 
 
1787/R/250716: 



 Město Moravská Třebová 6   

 Usnesení rady města ze dne  25.07.2016 

 

projednání tisku č. 08, - přidělení jiného bytu.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
V Moravské Třebové 25.07.2016 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


