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Usnesení 
 
z 50. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 08.08.2016 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1788/R/080816: 
 

předložený program schůze rady města.                     
  
 

1789/R/080816: 
 

vnitřní předpis č. 6/2016, Kontrolní řád města Moravská Třebová, dle předloženého 
návrhu.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
1790/R/080816: 
 

čerpání rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku 
příspěvkové organizace Základní škola Moravská Třebová Kostelní náměstí 21, 
okres Svitavy do výše 46.000 Kč k rozvoji činnosti organizace.     
  

Z: Mgr. Jaroslava Skácelíková 
 
1791/R/080816: 
 

čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská 
Třebová k nákupu elektrické průmyslové pračky v pořizovací ceně 214.417,00 Kč 
včetně DPH.   
  

Z: Milan Janoušek 
 
1792/R/080816: 
 

rozpočtové opatření č. 4/2016 rozpočtu města - poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč 
v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015, Program pro poskytování dotací z 
rozpočtu města Moravská Třebová, Jaromíru Mikešovi, J. K. Tyla 35, Moravská 
Třebová, IČO: 11097116 na zajištění hudebního vystoupení skupiny Proč ne band v 
partnerském městě Vlaardingen. Dotace bude uhrazena z vyčleněné rozpočtové 
rezervy.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
1793/R/080816: 
 

uzavření veřejnoprávní smlouvy s Jaromírem Mikešem, J. K. Tyla 35, Moravská 
Třebová, IČO: 11097116 o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na zajištění 
hudebního vystoupení skupiny Proč ne band v partnerském městě Vlaardingen v 
souladu s předloženým vzorem.   
  

Z: Dana Buriánková 
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1794/R/080816: 
 

uzavření Smlouvy o poskytnutí grantu z Programu stavební obnovy a restaurování 
kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji 
na rok 2016 s Pardubickým krajem, IČO: 70892822, na restaurování kamenného 
kříže na Hamperku, Moravská Třebová ve výši 40.000 Kč, dle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1795/R/080816: 
 

Memorandum mezi Pardubickým krajem se sídlem: Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice, IČO: 70892822,  a Městem Moravská Třebová se sídlem: nám. T. G. 
Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 00277037,  k zajištění optimalizace 
železniční dopravy mezi Moravskou Třebovou a Českou Třebovou a vybudováním 
dopravního terminálu v železniční stanici Moravská Třebová dle předloženého 
návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1796/R/080816: 
 

uzavření dohody mezi správcem bytového fondu Technickými službami Moravská 
Třebová s.r.o. a panem G. o provedení  rekonstrukce bytu č. 4 o velikosti 2 + 1 na ul. 
Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové s tím, že nájemní smlouva na předmětný 
byt bude uzavřena až po provedení prací za předpokladu, že budou provedeny v 
rozsahu a kvalitě dle uzavřené dohody a v termínu v ní stanoveném.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
1797/R/080816: 
 

pronájem nebytového prostoru o výměře 13,44 m2 v objektu č. p. 35 na nám. T. G. 
Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové za účelem rozšíření stávajícího pronajatého 
nebytového prostoru.  
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Nájemné 
bude stanoveno dle usnesení rady města č. 2532/031297.         
  

Z: Viera Mazalová 
 
1798/R/080816: 
 

záměr pachtu (pronájmu) pozemku parc. č. 2606/1 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová za účelem využití jako zahrady a pro rekreační aktivity.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1799/R/080816: 
 

pacht části pozemku parc. č. 1375, o výměře  54 m2,  v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, na ul. Školní, 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 
 
1800/R/080816: 
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záměr prodeje části pozemku parc. č. 1893/1 o výměře 753 m2 (jedná se cca o 180 
m2) druh pozemku zahrada a části pozemku parc. č. 1891/1 o výměře 188 m2 (jedná 
se o cca 10 m2) druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Dvorní.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1801/R/080816: 
 

záměr prodeje části  pozemku parc. č. 4445 (jedná se cca o 6 m2) o celkové výměře 
6.103 m2, druh pozemku ostatní plocha  v obci Moravská Třebová a katastrálním 
území Boršov u Moravské Třebové.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
1802/R/080816: 
 

záměr prodeje:  
- bytového domu č. p. 405, ul. Josefská č. o. 12    

- bytového domu č. p. 219, ul. Krátká č. o. 6.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1803/R/080816: 
 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM – 0017/2016 na akci „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 
 
1804/R/080816: 
 

vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Oprava chodníku na ulici Alšova, 
Moravská Třebová“ firmu M - Silnice a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 
42196868.             
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1805/R/080816: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku „Oprava 
chodníku na ulici Alšova, Moravská Třebová“ firmou M - Silnice a.s., Husova 1697, 
530 03 Pardubice, IČO: 42196868, podle předloženého návrhu.             
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1806/R/080816: 
 

vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku "Splašková kanalizace v ulici 
Svitavská" firmu ARROW, spol. s r.o., Jevíčská 606/55, Předměstí, 571 01 Moravská 
Třebová, IČO: 46504371.     
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1807/R/080816: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku 
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"Splašková kanalizace v ulici Svitavská" s firmou ARROW, spol. s r.o., Jevíčská 
606/55, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 46504371, podle předloženého 
návrhu.  
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1808/R/080816: 
 

vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Demontáž rozhlasu v Boršově“ firmu 
Technické služby Moravská Třebová s.r.o., Zahradnická 1412/21, 571 01 Moravská 
Třebová, IČO: 25970399.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1809/R/080816: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku 
„Demontáž rozhlasu v Boršově“ s firmou Technické služby Moravská Třebová s.r.o., 
Zahradnická 1412/21, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 25970399, v souladu s 
předloženým návrhem.     
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1810/R/080816: 
 

vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku " PDPS - Rekonstrukce staré zástavby 
domova pro seniory v Moravské Třebové - pavilon C a D " firmu OPTIMA, spol. s r.o., 
Žižkova 738, 766 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709.     
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1811/R/080816: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku " PDPS - 
Rekonstrukce staré zástavby domova pro seniory v Moravské Třebové - pavilon C a 
D " s firmou OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738, 766 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709, 
podle předloženého návrhu.     
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1812/R/080816: 
 

vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Demolice objektu Dětského oddělení 
nemocnice, ul. Svitavská“ firmu BISA s.r.o., Pospíšilova 378, 500 03 Hradec Králové, 
IČO: 25863258.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1813/R/080816: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku „Demolice 
objektu Dětského oddělení nemocnice, ul. Svitavská“ firmou BISA s.r.o., Pospíšilova 
378, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25863258, dle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
Rada města neschvaluje: 
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1814/R/080816: 
 

záměr prodeje bytového domu č. p. 46, ul. Bránská č. o. 19.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1815/R/080816: 
 

schválit zřízení nové ulice souběžné s ulicí Strážnického a její název ulice 
Čadílkova.     
  

Z: Pavel Šafařík 
 
1816/R/080816: 
 

schválit předloženou dohodu uzavřenou mezi městem Moravská Třebová a firmou 
ATEK s.r.o., Moravská Třebová - Předměstí, Svitavská 1599/66, PSČ 57101, IČO: 
26004968 o budoucích převodech nemovitostí a podmínkách, za kterých budou tyto 
převody uskutečněny.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
1817/R/080816: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  
 

1818/R/080816: 
 

předložený zápis z jednání Samosprávné komise Udánky ze dne 21. 6. 2016.       
  
 

1819/R/080816: 
 

předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
konané dne 28.06.2016.   
  
 

1820/R/080816: 
 

předloženou zprávu z jednání komise památkové péče rady města dne  18.07.2016.   
  

Z: Miloslav Kužílek 
 
1821/R/080816: 
 

předložený zápis z jednání komise rady města Sbor pro občanské záležitosti konané 
dne 31.05.2016.   
  
 

1822/R/080816: 
 

předloženou souhrnnou zprávu o provozu Moravskotřebovského aquaparku v letech 
2004 – 2015.   
  
 

1823/R/080816: 
 

petici ze dne 25.07.2016, kterou občané požadují přijetí opatření ke zvýšení 
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bezpečnosti ve městě, zamezení ničení majetku a zabezpečení dodržování nočního 
klidu.   
 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
1824/R/080816: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku „PDPS - Rekonstrukce bazénu ZŠ 
Palackého v Moravské Třebové“ 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  

-        BAZENSERVIS, s.r.o., Týniště nad Orlicí, Čapkova 538, PSČ 517 21, IČO: 
64791661  

-        BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., č. p. 1312, 739 95 Bystřice, IČO: 25855247  
 

2.      Hodnotící komisi ve složení:    
-        Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník  
-        Eva Štěpařová  – člen, Karel Musil - náhradník,      
-        Ing. Daniela Blahová - člen, Miroslav Jurenka - náhradník  
 
3.     Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky:  
-      celková nabídková cena vč. DPH - 100%     
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města zamítá: 
 
1825/R/080816: 
 

žádost ze dne 11.07.2016 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: 
 
1826/R/080816: 
 

své usnesení č. 1507/R/090516 ze dne 09.05.2016, kterým schválila Memorandum 
mezi Pardubickým krajem se sídlem: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, 
IČO: 70892822,  a Městem Moravská Třebová se sídlem: nám. T. G. Masaryka 29, 
571 01 Moravská Třebová, IČO: 00277037,  k zajištění optimalizace železniční 
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dopravy mezi Moravskou Třebovou a Českou Třebovou a vybudováním dopravního 
terminálu v železniční stanici Moravská Třebová.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města ukládá: 
 
1827/R/080816: 
 

vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat ve věci prodeje 
pozemku parc.  č. 3501/2, druh pozemku orná půda o výměře 1.123 m2 v obci a kat. 
území Moravská Třebová, část Sušice o ceně ve výši 584.000 Kč + DPH s tím, že 
kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí (tj. kolek + daň z nabytí 
nemovitostí).        
  

Z: Viera Mazalová 
T: 05.09.2016 
 
1828/R/080816: 
 

vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství připravit dražební 
vyhlášky ve věci prodeje:  
- nových stavebních pozemků v lokalitě "Strážnického", a to pozemků  parc. č. 
2055/127 o výměře 685 m2, parc. č. 2055/126 o výměře 706 m2, parc. č. 2055/130 o 
výměře 1.048 m2, parc. č. 2055/129 o výměře 1.041 m2, parc. č. 2055/128 o výměře 
1.047 m2, parc. č. 2055/124 o výměře 1.266 m2, parc. č. 2055/123 o výměře 1.267 
m2, parc. č. 2055/121 o výměře 1.312 m2, parc. č. 2055/122 o výměře 1.447 
m2            
- pozemku parc. č. 2055/97 o výměře 1.786 m2  a pozemku parc. č. 2055/95 o 
výměře 1.576 m2  vše na ul. Strážnického  
- pozemku parc. č. 3501/2 o výměře 1.123 m2  v Sušicích  

- pozemku parc. č. 2632/2 o výměře  397 m2 a pozemku parc. č. 2631/3 o výměře 
297 m2 na ul. J. K. Tyla.       
  

Z: Viera Mazalová 
T: 22.08.2016 
 
1829/R/080816: 
 

starostovi předložit do rady města návrh na způsob vyřízení petice ze dne 
25.07.2016, kterou občané požadují přijetí opatření ke zvýšení bezpečnosti ve 
městě, zamezení ničení majetku a zabezpečení dodržování nočního klidu.     
  

Z: Miloš Izák 
T: 22.08.2016 
 
 
V Moravské Třebové 08.08.2016 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
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JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


