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Usnesení 
 
z 51. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 22.08.2016 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1830/R/220816: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

1831/R/220816: 
 

prodloužení termínů plnění usnesení rady města takto:  
1. č. 1755/R/040716 z původního termínu 19.08.2016 na nový termín 03.10.2016  

2. č. 1756/R/040716 z původního termínu 22.08.2016 na nový termín 03.10.2016  

3. č. 1757/R/040716 z původního termínu 22.08.2016 na nový termín 19.09.2016.   
  
 

1832/R/220816: 
 

opatření  k 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, podle předloženého návrhu.   
  

Z: Miloš Izák 
 
1833/R/220816: 
 

následující změnu ve složení zástupců města ve školské radě u Základní školy 
Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy:  

-        odvolává paní Ivanu Blažkovou, 
-        jmenuje PaedDr. Hanu Horskou.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
1834/R/220816: 
 

organizační změnu v rámci Městského úřadu Moravská Třebová od 01.09.2016, 
spočívající v navýšení počtu pracovních úvazků na odboru životního prostředí ze 
stávajících 6,5 na 7 a z toho vyplývající změnu celkového počtu pracovních úvazků, 
zařazených do Organizační struktury Městského úřadu Moravská Třebová, ze 
stávajících 78 pracovních úvazků na 78,5.   
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
1835/R/220816: 
 

uzavření dodatků č. 1 k dohodám o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. SYA-VF-2103/2015 a SYA-VF-
2104/2015 ze dne 28.08.2015 mezi městem Moravská Třebová a Úřadem práce ČR 
v souladu s předloženými návrhy.   
  

Z: Radovan Zobač 
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1836/R/220816: 
 

čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Kulturní služby města Moravská 
Třebová na pořízení busty Ladislava Velena ze Žerotína do výše 90.000 Kč.   
  

Z: František Žáček 
 
1837/R/220816: 
 

předložený aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace Kulturní služby 
města Moravská Třebová pro rok 2016.   
  

Z: František Žáček 
 
1838/R/220816: 
 

uzavření smlouvy o reklamě v souvislosti s  uspořádáním a vyhodnocením kulturní 
akce - Kejkle a kratochvíle 2016 se společností MARTECH HOLDING a.s., se sídlem 
Bratří Čapků 821, 783 91 Uničov, IČO: 25835289 v souladu s předloženým 
návrhem.      
  

Z: Dana Buriánková 
 
1839/R/220816: 
 

uzavření dohody o podmínkách umístění venkovní kamery městského kamerového 
dohlížecího systému podle předloženého návrhu.   
  

Z: Radovan Zobač 
T: 30.09.2016 
 
1840/R/220816: 
 

uzavření dohody o podmínkách umístění venkovních kamer městského kamerového 
dohlížecího systému podle předloženého návrhu.   
  

Z: Radovan Zobač 
T: 30.09.2016 
 
1841/R/220816: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování kabelového vedení vn, 
kompaktní betonové trafostanice a plastového pilíře s pojistkovou kabelovou skříní 
do oplocení na pozemcích p. č. 4445, 4426, 3287/3, 3366/35, 3300/40, 3300/38, 
4452  v k.ú. Boršov u Moravské Třebové, obec Moravská Třebová s  ČEZ Distribuce, 
a.s., IČO 24729035, 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 
 
1842/R/220816: 
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uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok:  
1.   na byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na ul. Jiráskově č. o. 130 s platností od 01.09.2016  

2.   na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 s platností od 01.09.2016  
3.   na byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na Jiráskově č. o. 7 s platností od 01.09.2016    
4.   na byt č. 2 o velikosti 1 + 1 na ul. Nádražní č. o. 19 s platností od 01.09.2016  
5.   na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 s platností od 
01.09.2016  

6.   na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 s platností od 01.09.2016  

7.   na byt č. 18 o velikosti 2 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 s platností od 01.09.2016.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1843/R/220816: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců:  
1. na byt č. 1B o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové 
s platností od 01.09.2016  

2. na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové s platností 
od 01.09.2016  

3. na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na ul. Olomoucké č. o. 18 v Moravské Třebové s 
platností od 01.09.2016  

4. na byt č. 3 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností 
od 01.09.2016  

5. na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s platností od 
01.09.2016.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1844/R/220816: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 5 o velikosti 1 + 1 na 
ul. Olomoucké č. o. 12 s platností od 1. 9. 2016.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1845/R/220816: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 3 o velikosti 1 + 0 na 
Zámeckém náměstí č. o. 1 v Moravské Třebové.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1846/R/220816: 
 

záměr společného prodeje jednotek č. 135/1 a 135/7 v domě č. o. 5, č. p. 135 na ul. 
Piaristické v Moravské Třebové včetně podílu na společných částech domu, 
venkovních úpravách a na pozemku parc. č. 828 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část Předměstí,  ul. Piaristická.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
1847/R/220816: 
 

záměr prodeje podílu ideálních 1229/10000 stavební parcely č. 39 o výměře 631 m2, 
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, část Město, ul. Farní v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová.     
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Z: Viera Mazalová 
 
1848/R/220816: 
 

záměr prodeje:    
1. pozemku parc. č. 234/3, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je bytový dům č. p. 219, č. o. 6 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část obce Město, ul. Krátká    

2. pozemku parc. č. 768, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 
je bytový dům č. p. 405, č. o. 12 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
obce Předměstí, ul. Josefská.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1849/R/220816: 
 

uzavření kupní smlouvy mezi městem Moravská Třebová jako kupujícím a panem  V. 
jako prodávajícím, jejímž předmětem je koupě sbírky uměleckých předmětů (28 
položek dle předávacího protokolu) za dohodnutou kupní cenu 200.000 Kč, v 
souladu s předloženým návrhem.   
  

Z: František Žáček 
 
1850/R/220816: 
 

1.        cenu za 1 m2  pozemku zatíženého ochranným pásmem vedení VN v lokalitě 
ulice Čadílkova ve výši 312 Kč včetně DPH 
2.        cenu za 1 m2 pozemku nezatíženého ochranným pásmem vedení VN  ve výši 
v lokalitě ulice Čadílkova ve výši 520 Kč včetně DPH.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1851/R/220816: 
 

vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku Nákup nového a prodej ojetého 
služebního vozidla firmu OLFIN Car s.r.o., 541 01 Trutnov, Horní Předměstí, 
Královedvorská 517, IČO: 60913312 pobočka Hradec Králové, Na Rybárně 1670, 
500 02 Hradec Králové.   
  

Z: Pavel Šafařík 
 
1852/R/220816: 
 

uzavření kupní smlouvy s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku Nákup 
nového a prodej ojetého služebního vozidla firmou OLFIN Car s.r.o., 541 01 Trutnov, 
Horní Předměstí, Královedvorská 517, IČO: 60913312 pobočka Hradec Králové, Na 
Rybárně 1670, 500 02 Hradec Králové, podle předloženého návrhu.     
  

Z: Pavel Šafařík 
 
1853/R/220816: 
 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM – 0021/2016 na akci „ZŠ 
Palackého, Moravská Třebová – Výměna ležatých rozvodů vody a ÚT v instalačním 
kanále v 1.NP – Pavilon U12“ s podnikatelem Josefem Šťastným, Brněnská 50/45, 
Moravská Třebová, IČO: 11097442, podle předloženého návrhu.     
  

Z: Miroslav Netolický 
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1854/R/220816: 
 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM – 0012/2016 na akci „ZŠ Palackého 
- obnova střech – pavilon U15 a dílny D3“ s firmou Bromach spol. s r.o., 
Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun, IČO: 27467520, podle předloženého návrhu.     
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města nesouhlasí: 
 
1855/R/220816: 
 

s ubytováním na městské ubytovně na ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1856/R/220816: 
 

schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 5/2016  rozpočtu města, kterou budou 
změněny závazné ukazatele na rok 2016 takto (v tis. Kč):  
a) závazné ukazatele stanovené radě města  

  

 

b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace  
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Z: Dana Buriánková 
 
1857/R/220816: 
 

schválit rozpočtové opatření č. 6 /2016 - v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015, 
Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová, poskytnutí 
dotace ve výši 10.000 Kč  ZO ČSOP Zelené Vendolí, se sídlem Vendolí 42, 569 14 
Vendolí, IČO: 70920907 na zajištění péče o zvířata, jejich léčení a krmení v 
záchranné stanici. Dotace bude uhrazena z vyčleněné rozpočtové rezervy.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
1858/R/220816: 
 

schválit poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města na základě individuální žádosti 
Tělovýchovné jednotě Sokol Boršov, z.s., se sídlem Boršov 118, 569 21 Moravská 
Třebová, IČO: 49326899 ve výši 47.000 Kč na rekonstrukci fasády objektu kabin 
fotbalového oddílu.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
1859/R/220816: 
 

schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 
47.000 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Boršov, z.s., se sídlem Boršov 118, 569 21 
Moravská Třebová, IČO: 49326899 na rekonstrukci fasády objektu kabin fotbalového 
oddílu v souladu s předloženým návrhem.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
1860/R/220816: 
 

schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy se ZO ČSOP Zelené Vendolí, se sídlem 
Vendolí 42, 569 14 Vendolí, IČO: 70920907 o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč 
na zajištění péče o zvířata, jejich léčení a krmení v záchranné stanici v souladu s 
předloženým vzorem.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
1861/R/220816: 
 

schválit závazek dofinancování akce „TJ Slovan Moravská Třebová – Rekonstrukce 
fotbalového hřiště na UMT (umělý trávník)“  v případě přidělení dotace z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu 133510, Státní podpora sportu pro 
rok 2017.   
  

Z: Dana Buriánková 
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1862/R/220816: 
 

zrušit své usnesení č. 396/Z/200616, kterým schválilo uzavření předložené smlouvy 
o podmínkách provedení stavby: "Oprava silnice III/36826 Boršov" se stavebníkem - 
Pardubickým krajem, IČO 70892822, 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 
T: 05.09.2016 
 
1863/R/220816: 
 

schválit předloženou novou smlouvu o podmínkách provedení stavby: "Oprava 
silnice III/36826 Boršov" se stavebníkem - Pardubickým krajem, IČO 70892822, 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 
T: 05.09.2016 
 
1864/R/220816: 
 

schválit vklad majetku města inv. č. 3002 TS – vodovodní přípojka – napojení – ul. 
Nová, p.č. 2628/18 (FO) v pořizovací ceně 7.086 Kč a inv. č. 3003 TS – vodovodní 
přípojka – napojení – ul. Nová, p.č. 2629/5 (FO)  v pořizovací ceně 7.086 Kč do 
dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČO: 72053453, 
se sídlem nám. T. G. Masaryka 29, Moravská Třebová za podmínek § 38 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.           
  

Z: Dana Buriánková 
 
1865/R/220816: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 3501/2 o výměře 1.123 m2, druh pozemku orná 
půda  v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 706.640 Kč (včetně DPH), kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy. Kupující uhradí náklady spojené s 
převodem  nemovitosti.           
  

Z: Viera Mazalová 
 
1866/R/220816: 
 

schválit bezúplatný převod pozemku parc. č. 2611/2 o výměře 4.431 m2, druh 
pozemku ostatní plocha a pozemku parc. č. 2610/1 o výměře 4.783 m2, druh 
pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Předměstí z majetku města do vlastnictví TJ Slovan Moravská Třebová.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
1867/R/220816: 
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schválit 9 dražebních vyhlášek dobrovolných dražeb, konaných dne 22.10.2016 dle 
předloženého návrhu v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, 
ve znění pozdějších předpisů na prodej nemovitostí:  
1.        Pozemek parc.č. 2055/121 o výměře 1312 m2, druh pozemku orná půda, který 
vznikl dle GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií  Svitavy, potvrzeného 
KÚ  pro Pardubický kraj dne 12.11.2015 z původního pozemku parc.č. 2055/104 v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí  
2.        Pozemek parc.č. 2055/122 o výměře 1447 m2, druh pozemku orná půda, který 
vznikl dle GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií  Svitavy, potvrzeného 
KÚ  pro Pardubický kraj dne 12.11.2015 z původního pozemku parc.č. 2055/104 v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí  
3.        Pozemek parc.č. 2055/123 o výměře 1267 m2, druh pozemku orná půda, který 
vznikl dle GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií  Svitavy, potvrzeného 
KÚ  pro Pardubický kraj dne 12.11.2015 z původního pozemku parc.č. 2055/104 v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí  
4.        Pozemek parc.č. 2055/124 o výměře 1266 m2, druh pozemku orná půda, který 
vznikl dle GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií  Svitavy, potvrzeného 
KÚ  pro Pardubický kraj dne 12.11.2015 z původního pozemku parc.č. 2055/104 v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí  
5.        Pozemek parc.č. 2055/126 o výměře 706 m2, druh pozemku orná půda, který 
vznikl dle GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií  Svitavy, potvrzeného 
KÚ  pro Pardubický kraj dne 12.11.2015 z původního pozemku parc.č. 2055/1 v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí  
6.        Pozemek parc.č. 2055/127 o výměře 685 m2, druh pozemku orná půda, který 
vznikl dle GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií  Svitavy, potvrzeného 
KÚ  pro Pardubický kraj dne 12.11.2015 z původního pozemku parc.č. 2055/1 v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí  
7.        Pozemek parc.č. 2055/128 o výměře 1047 m2, druh pozemku orná půda, který 
vznikl dle GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií  Svitavy, potvrzeného 
KÚ  pro Pardubický kraj dne 12.11.2015 z původního pozemku parc.č. 2055/103 v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí  
8.        Pozemek parc.č. 2055/129 o výměře 1041 m2, druh pozemku orná půda, který 
vznikl dle GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií  Svitavy, potvrzeného 
KÚ  pro Pardubický kraj dne 12.11.2015 z původního pozemku parc.č. 2055/103 v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí  
9.        Pozemek parc.č. 2055/130 o výměře 1048 m2, druh pozemku orná půda, který 
vznikl dle GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií  Svitavy, potvrzeného 
KÚ  pro Pardubický kraj dne 12.11.2015 z původního pozemku parc.č. 2055/103 v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
1868/R/220816: 
 

schválit 3 vyhlášky dobrovolných opakovaných dražeb, konaných dne 22.10.2016 dle 
předloženého návrhu v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, 
ve znění pozdějších předpisů na prodej nemovitostí:  
1.  Pozemek parc.č. 2055/95 o výměře 1576 m2, druh pozemku orná půda v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Strážnického    
  Výchozí cena pozemku pro dražbu:  604.000 Kč (730.840 včetně DPH).  
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2.  Pozemek parc.č. 2055/97 o výměře 1786 m2, druh pozemku orná půda v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Strážnického    
  Výchozí cena pozemku pro dražbu: 710.000 Kč (859.100 Kč včetně DPH).  
3.  Pozemek parc.č. 2632/2 o výměře 397 m2, druh pozemku ostatní plocha a 
pozemek parc.č. 2631/3 o výměře 297 m2 , druh pozemku trvalý travní porost vše v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. J.K.Tyla, které tvoří jeden stavební 
pozemek.  
  Výchozí cena pozemků pro dražbu: 360.900 Kč bez DPH (436.689 Kč včetně 
DPH).     
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
1869/R/220816: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  
 

1870/R/220816: 
 

rozbor hospodaření města k 30.06.2016.   
  
 

1871/R/220816: 
 

informaci o vyčíslení a možnostech řešení pohledávky -  smluvní pokuty společnosti 
MUGO zahradnická s.r.o.   
  

 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
1872/R/220816: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu,  výběrové řízení  na veřejnou zakázku „Rozdělení bytu č. 2 na dvě BJ / 
Bytový dům; nám. TGM 34/25, Moravská Třebová, a schvaluje:  
 

1.  Seznam oslovených firem:  
-  Josef Šťastný, Brněnská 50/45, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 11097442  
-  JS Moravská Třebová s.r.o., Sušice 105, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
28811852  
-  Mati Moravia s.r.o., Koclířov 204, 569 11 Koclířov, IČO: 25969161  
-  Luboš Němec, Radišov 12, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 18879438  
-  Cyril Jirouš, Karla Čapka 14, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 47486180  
-  Miroslav Lopour, Piaristická 3, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 16207203  
 

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

Z: Gabriela Horčíková 
 
1873/R/220816: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku „Přeložka kanalizace v ulici 
Gorazdova“ a schvaluje:  
 

1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k podání nabídky:  
-        AVJ-STAVBY s.r.o., Purkyňova 2105/65, Předměstí, 568 02 Svitavy  IČO: 
03199339  

-        Stavební vodohospodářská, s.r.o., Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská 
Třebová, IČO: 28771346  

-        INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc – Hodolany, IČO: 
25374311  

-        EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy, IČO: 25260766  

-        Ulehla Ivan s.r.o., Svitavy, Svitavská 159/52, PSČ 568 02, IČO: 29212375    
 

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 kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky:  
-      celková nabídková cena vč. DPH - 100 %         
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1874/R/220816: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, opakované 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    

−        AUTO DOBROVOLNÝ V.M. s.r.o, Františky Stránecké 1330/2, 594 01 Velké 
Meziříčí, IČO: 25329677    

−        AUTO ŠPINAR s.r.o., Jihlavská 3278, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 26012774    

 

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)  
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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 
 
 
Rada města ruší: 
 
1875/R/220816: 
 

výběrové řízení na veřejnou zakázku Nákup nového a prodej ojetého služebního 
vozidla pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Moravská Třebová 
vyhlášené usnesením č. 1614/R/230516.   
  

Z: Mgr. Jiří Kobylka 
 
1876/R/220816: 
 

výběrové řízení na veřejnou zakázku „Chodník podél silnice II/368 ulice 
Lanškrounská – Sušice, Moravská Třebová“ z důvodu neposkytnutí finančního 
příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2016 na realizaci 
akcí na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1877/R/220816: 
 

část svého usnesení č. 1656/R/060616, a to pod bodem 2 a 3, kterým schválila 
záměr prodeje bytové jednotky č. 135/1 a nebytové jednotky č. 135/7 v domě č. o. 5, 
č. p. 135 na ul. Piaristické v Moravské Třebové.          
  

Z: Viera Mazalová 
 
1878/R/220816: 
 

své usnesení č. 1802/R/080816, kterým schválila záměr prodeje bytového domu č. p. 
405, na ul. Josefské č. o. 12 a bytového domu č. p. 219, na ul. Krátké č. o. 6.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1879/R/220816: 
 

své usnesení č. 1394/R/070316, kterým uložila kulturní komisi rady města zpracovat 
a předložit návrh koncepce kultury města Moravská Třebová.   
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
 
Rada města ukládá: 
 
1880/R/220816: 
 

tajemníkovi městského úřadu zpracovat v souvislosti se schválenými organizačními 
změnami dodatek a úplné znění vnitřního předpisu č. 2/2013, Organizační řád 
Městského úřadu Moravská Třebová.     
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Z: Stanislav Zemánek 
T: 19.09.2016 
 
1881/R/220816: 
 

vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství připravit společný prodej 
jednotek č. 135/1 a 135/7 v domě na ul. Piaristické č. o. 5, č. p. 135 v Moravské 
Třebové mimo veřejnou dražbu za cenu ve výši 320.000 Kč.     
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.08.2016 
 
1882/R/220816: 
 

vymáhat pohledávku -  smluvní pokutu společnosti MUGO zahradnická s.r.o. ve výši 
1.419.000 Kč právními prostředky.   
  

Z: Jana Zemánková 
 
1883/R/220816: 
 

řediteli Kulturních služeb města Moravská Třebová zpracovat a předložit návrh 
koncepce kultury města Moravská Třebová.   
  

Z: František Žáček 
T: 12.12.2016 
 
 
Rada města odkládá: 
 
1884/R/220816: 
 

projednání tisku č. 12, Statut výborů Zastupitelstva města Moravská Třebová.   
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
 
V Moravské Třebové 22.08.2016 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


