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Město Moravská Třebová 
nám. T. G. Masaryka 32/29 
571 01 Moravská Třebová  

Usnesení 
 

z 5. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.01.2023  
od 16:00 hod v Zasedací místnosti, na nám. T. G. Masaryka č. o. 29 

 
Rada města schvaluje: 
 
152/R/160123: 
předložený program schůze rady města. 
  
153/R/160123: 
poskytnutí dotace z rozpočtu města v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015, Program 
pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová, ve znění pozdějších 
dodatků, Regionálnímu sdružení sportů Svitavy, se sídlem Kapitána Nálepky 1544/39, 
568 02 Svitavy, IČO: 00435805, ve výši 10.000 Kč, na zajištění organizace ankety o 
nejúspěšnějšího sportovce okresu Svitavy – Nejúspěšnější sportovec roku 2022.  
  
Z: Dana Buriánková 
 
154/R/160123: 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Regionálním sdružením sportů Svitavy, se sídlem 
Kapitána Nálepky 1544/39, 568 02 Svitavy, IČO: 00435805 o poskytnutí dotace ve výši 
10.000 Kč na zajištění organizace ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2022 okresu 
Svitavy v souladu s předloženým vzorem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
155/R/160123: 
uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci divadelního či jiného uměleckého vystoupení 
se společností Štúdio L + S, s.r.o., Namestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava, Slovenská 
republika, IČO: 17324319, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
156/R/160123: 
záměr prodeje pozemku parc. č. st. 339 o výměře 33 m2, druh pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové.     
  
Z: Michaela Hečková 
 
157/R/160123: 
záměr prodeje pozemku parc. č. 2089/49 o výměře 28 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
pozemku parc. č. 2089/50 o výměře 72 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. 
č. 2089/51 o výměře 45 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 2089/52 o 
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výměře 48 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 2089/53 o výměře 49 m2, 
druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 2089/54 o výměře 54 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, pozemku parc. č. 2089/55 o výměře 81 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
pozemku parc. č. 2089/56 o výměře 27 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. 
č. 2089/57 o výměře 53 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 2089/58 o 
výměře 57 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 2089/59 o výměře 61 m2, 
druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 2089/60 o výměře 56 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, pozemku parc. č. 2089/61 o výměře 50 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
pozemku parc. č. 2089/62 o výměře 47 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. 
č. 2089/63 o výměře 47 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 2089/64 o 
výměře 35 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 2089/65 o výměře 24 m2, 
druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 2089/66 o výměře 14 m2 , druh pozemku 
ostatní plocha, pozemku parc. č. 2089/48 o výměře 29 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
pozemku parc. č. 2089/47 o výměře 30 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. 
č. 2089/46 o výměře 47 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 2089/69 o 
výměře 22 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Nerudova.                     
  
Z: Michaela Hečková 
 
158/R/160123: 
záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání o výměře 161 m2 v domě č. p. 28 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 37 v Moravské Třebové. Nájemné bude stanoveno dohodou. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. 
  
Z: Michaela Hečková 
 
159/R/160123: 
pacht části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 51 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní, xxx, trvale bytem xxx, za účelem využití jako zahrádky pro 
pěstování ovoce a zeleniny. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
2276/R/260421, bod 1, ve výši 5 Kč/1 m2/1 rok. 
  
Z: Michaela Hečková 
 
 
160/R/160123: 
pacht části pozemku parc. č. 2155 o výměře 240 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Horní, xxx, trvale bytem xxx, za účelem využití jako zahrady u 
bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
2276/R/260421, bod 1, ve výši 5 Kč/1 m2/1 rok. 
  
Z: Michaela Hečková 
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161/R/160123: 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění 
stavby a následné uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni se společností ČEZ 
Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jako (budoucím) 
oprávněným, za účelem zřízení a provozování kabelového vedení nízkého napětí na 
pozemku parc. č. 2630/3, v obci a katastrálním území Moravská Třebová. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za úplatu formou jednorázové náhrady ve výši 
2 000 Kč dle aplikace eBřemena.cz, na základě vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení 
zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. K této 
částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni 
uskutečnění platby. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného 
břemene. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který bude 
nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. 
  
Z: Michaela Hečková 
 
162/R/160123: 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 
24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jako oprávněným, za účelem zřízení a 
provozování kabelového vedení nízkého napětí a kabelového pilíře na pozemku parc. č. 
5115, v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové. 
Rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu, který je nedílnou součástí 
smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za 
úplatu formou jednorázové odměny ve výši 1 180 Kč dle znaleckého posudku a původní 
budoucí smlouvy s fyzickou osobou, na základě vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení 
zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. K této 
částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni 
uskutečnění platby. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného 
břemene. 
  
Z: Michaela Hečková 
 
163/R/160123: 
uzavření nájemní smlouvy na startovací byty v domě č. p. 46 v ul. Bránské č. o. 19 v 
Moravské Třebové následovně:  

 byt č. 1 o velikosti 2 + 1 s xxx, bytem xxx, 
 byt č. 2 o velikosti 1 + 1 s xxx, bytem xxx 
 byt č. 3 o velikosti 2 + 1 s xxx, bytem xxx 
 byt č. 4 o velikosti 2 + 1 s xxx, bytem xxx 

 
Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 72 Kč/1 m2. Z takto stanoveného nájemného bude 
během 1. a 2. roku nájmu poskytnuta sleva 50 % a 3. rok sleva 30 %. Smlouva o nájmu 
bytu bude uzavřena na dobu určitou 12 měsíců. Smlouva může být prodloužena na 
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základě žádosti nájemce, a to v jednotlivých případech maximálně o 12 měsíců tak, aby 
celková doba nájmu nepřesáhla 36 měsíců 
  
Z: Michaela Hečková 
 
 
164/R/160123: 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok: 
- na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 124 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 
s platností od 01.02.2023 
- na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.02.2023  
- na byt č. 8 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové se xxx, bytem xxx, s 
platností od 01.02.2023 
- na byt č. 5 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové s xxx bytem xxx, s 
platností od 01.02.2023 
- na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 v ul. Olomoucké č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
xxx, s platností od 01.02.2023 
- na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v ul. Zámecké č. o. 13 v Moravské Třebové se xxx, bytem xxx, 
s platností od 01.02.2023 
- na byt č. 2 o velikosti 3 + 1 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
xxx, s platností od 01.02.2023 
- na byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.02.2023 
- na byt č. 3 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 21 v Moravské Třebové s xxx, s 
platností od 01.02.2023 
- na byt č. 9 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s 
platností od 01.02.2023 
- na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
xxx, s platností od 01.02.2023  
 
Z: Michaela Hečková 
 
165/R/160123: 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců:  
- na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v ul. Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
xxx, s platností od 01.02.2023 
- na byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25b v Moravské Třebové s xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.02.2023 
- na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 17 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s 
platností od 01.02.2023 
- na byt č. 8 o velikosti 2 + 1 v ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 
s platností od 01.02.2023 
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- na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 39 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.02.2023 
- na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 124 v Moravské Třebové se xxx, bytem 
xxx, s platností od 01.02.2023 
  
Z: Michaela Hečková 
 
166/R/160123: 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 1b  o velikosti 1 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s platností od 
01.02.2023. 
  
Z: Michaela Hečková 
 
167/R/160123: 
prominutí nájmu za leden a únor 2023 v celkové výši 12.294 Kč bez DPH za pronájem 
nebytového prostoru v budově s číslem popisným 1664 v části obce Předměstí, 
Moravská Třebová, ul. Komenského č. o. 44,  Charitě Moravská Třebová, IČO: 65189418, 
Kostelní nám. 24/3, 571 01 Moravská Třebová - Město, z důvodu posunutí termínu 
realizace projektu Komunitní sociální práce.  
  
Z: Michaela Hečková 
 
168/R/160123: 
umístění zařízení lunaparku xxx, bytem xxx, na nám. T. G. Masaryka v Moravské 
Třebové. 
  
Z: Michaela Hečková 
 
169/R/160123: 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Demolice garáží st. p. 2818, k. ú. Moravská 
Třebová“ společnost APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička, IČO: 27492851. 
  
Z: Petr Matějka 
 
170/R/160123: 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Demolice 
garáží st. p. 2818, k. ú. Moravská Třebová“ společností APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 
01 Polička, IČO: 27492851, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
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171/R/160123: 
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo OISM č. 0114/22 k akci „Výměna kanalizace ul. 
Lázeňská“ se společností Stavební vodohospodářská, s.r.o., Olomoucká 139/4, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 28771346, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
172/R/160123: 
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti pro účely projektu "Stezka pro chodce a cyklisty 
Moravská Třebová - Útěchov - III. etapa" s Lesy České republiky, s.p., se sídlem 
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
173/R/160123: 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Farní č. o. 18 v Moravské Třebové se zájemci v pořadí: 
1. xxx, trvale bytem Moravská Třebová,  xxx 
2. xxx, bytem Moravská Třebová, xxx   
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým ze 
zájemců. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1797/R/210920.  
  
Z: Michaela Hečková 
 
174/R/160123: 
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 204 o velikosti 2 + 0 v ul. 
Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s tím, že nájemce bez 
zbytečného odkladu vrátí městu zpět svůj nájemní byt o velikosti 3+1 v domě v ul. Farní 
č. o. 1. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1804/R/210920. 
  
Z: Michaela Hečková 
 
175/R/160123: 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro zjednodušené 
podlimitní zadávací řízení na veřejnou zakázku "Zhotovení dokumentace pro provedení 
stavby, obnova muzea v Moravské Třebové a vytvoření nové expozice“: 
 
1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k podání nabídky: 
- DBDA s.r.o., Šrobárova 2100/49, 130 00 Praha, IČO: 17358116  
- J S K , spol. s r. o., Sušice 65. 571 01 Moravská Třebová, IČO: 47470666 
-  APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička, IČO: 27492851 
- STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o., Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 27528545 
- OPTIMA, spol. s r. o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709 
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2. Hodnoticí komisi ve složení:  
- Ing. Miloš Mička – člen, Ing. Pavel Charvát - náhradník 
- ing. arch. Štěpán Vacík – člen, Petr Matějka - náhradník  
- JUDr. Miloš Izák – člen, Andrea Hlaváčová - náhradník 
- MgA. Marie Blažková - člen, Mgr. Monika Marhounová - náhradník 
- Ing. Boris Vrbka - člen, Pavel Matyáš - náhradník 
 
3. Hodnoticí kritéria uvedená ve Svazku 1 - podmínky a požadavky na zpracování 
nabídky, dokument je součástí zadávací dokumentace 
  
Z: Petr Matějka 
 
176/R/160123: 
uzavření příkazní smlouvy na výkon funkce městského architekta města Moravská 
Třebová s Ing. arch. Štěpánem Vacíkem, IČO: 07276389, se sídlem Lexova 2227, 530 02 
Pardubice – Zelené Předměstí, dle předloženého návrhu.   
  
Z: Tereza Sísová 
 
 
Rada města neschvaluje: 
 
177/R/160123: 
záměr prodeje dvou částí pozemku parc. č. 2711/1 o celkové výměře 12.958 m2, druh 
pozemku ostatní plocha v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. Holandská, a to části o vel. 
cca 50 m2 a části o velikosti cca 100 m2.  
  
Z: Michaela Hečková 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
178/R/160123:  
schválit změnu svého usnesení č. 879/Z/120922 ze dne 12.09.2022 spočívající ve 
vypuštění vkladu majetku inv. č. 3317 TS - vodovodní přípojka Boršov 68 (FO), opravené 
usnesení bude znít takto: 
 Zastupitelstvo města schvaluje: 
 - vklad majetku města inv. č. 3311 TS - vodovodní přípojka parc. č. 3694/2 - Sušice (FO) v 
pořizovací ceně 11.626,90 Kč, inv. č. 3312 TS -   vodovodní přípojka  Boršov 91 (FO) v 
pořizovací ceně 10.270,50 Kč a inv. č. 3316 TS - vodovodní přípojka parc. č. 3493/1 - 
Sušice (FO) v pořizovací ceně 11.255,40 Kč do svazku obcí Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska, IČO: 72053453, se sídlem Nádražní 1430/6, Moravská Třebová za 
podmínek § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v 
platném znění. 
 



 

8 
  

Město Moravská Třebová 
nám. T. G. Masaryka 32/29 
571 01 Moravská Třebová  

Z: Dana Buriánková 
 
179/R/160123: 
schválit prodej pozemku parc. č. 2258 o výměře 228 m2, druh pozemku trvalý travní 
porost v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Olomoucká, xxx, bytem xxx za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 27.360 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy.  
  
Z: Michaela Hečková 
 
180/R/160123: 
schválit prodej pozemku parc.č. 582/1 o výměře 440 m2, druh pozemku zahrada, 
pozemku parc. č. 3808/47 o výměře 30 m2, druh pozemku ostatní plocha a pozemku 
parc. č. 3808/48 o výměře 46 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše v obci Moravská 
Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, xxx, bytem xxx za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 241.480 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy. Dále kupující uhradí náklady spojené s převodem ve výši 7.000 Kč.    
  
Z: Michaela Hečková 
 
181/R/160123: 
schválit prodej pozemku parc. č. 3922/2 díl "a" o výměře 68 m2, pozemku parc. č. 3922/2 
díl "b" o výměře 17 m2 a pozemku parc. č. 3922/2 díl "c" o výměře 20 m2, které vznikly 
geometrickým plánem č. 750-579/2022, vše v obci Moravská Třebová a katastrálním 
území Boršov u Moravské Třebové, xxx, bytem xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 8.400 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující 
uhradí náklady spojené s převodem ve výši 2.130 Kč.  
  
Z: Michaela Hečková 
 
182/R/160123: 
schválit výkup pozemku  parc. č. 1193/24 o výměře 1 m2, druh pozemku orná půda v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí z vlastnictví xxx, trvale 
bytem xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 520 Kč, která bude uhrazena 
kupujícím do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem 
nemovitosti uhradí město Moravská Třebová.  
  
Z: Michaela Hečková 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
183/R/160123: 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města. 
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184/R/160123: 
předložený zápis z jednání bytové komise ze dne 11.01.2023. 
  
 
185/R/160123: 
čerpání částky 157.400 Kč z fondu odměn příspěvkové organizace Kulturní služby města 
Moravská Třebová v roce 2022.  
  
 
186/R/160123: 
dočasné použití finančních prostředků rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného 
výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola U Kostela Moravská 
Třebová na realizaci projektu realizovaného v rámci výzvy „Implementace Reformy 3. 2.2 
Národního plánu obnovy“, Podpora rovných příležitostí zaměřeného na podporu škol s 
nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků, jehož realizátorem je 
Národní pedagogický institut ČR. 
  
 
187/R/160123: 
čerpání rezervního fondu z ostatních titulů příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže 
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Moravská Třebová do výše 
21.000 Kč v roce 2023 k rozvoji činnost organizace. 
  
 
188/R/160123: 
čerpání rezervního fondu z ostatních titulů příspěvkové organizace Základní škola U 
Kostela Moravská Třebová do výše 163.000 Kč v roce 2023 k rozvoji činnost organizace. 
  
 
Rada města jmenuje: 
 
189/R/160123: 
Mgr. Bc. Lenku Bártovou členkou komise pro výchovu a vzdělávání. 
  
 
190/R/160123: 
Bc. Moniku Vránovou, MgA. Marii Blažkovou a Bc. Jaroslava Hanáka členy samosprávné 
komise Boršov.  
  
 
Rada města odvolává: 
 
191/R/160123: 
RNDr. Pavla Olšovského z funkce člena komise pro výchovu a vzdělávání. 
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Rada města vyhlašuje: 
 
192/R/160123: 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené 
podlimitní zadávací řízení na veřejnou zakázku "Zhotovení dokumentace pro provedení 
stavby na akci Obnova muzea v Moravské Třebové a vytvoření nové expozice“. 
  
Z: Petr Matějka 
 
193/R/160123: 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávací řízení na 
veřejnou zakázku "Napojení ulic Dr. Janského a Dr. Loubala" a schvaluje: 
 
1. Komisi pro otevírání obálek  
-   JUDr. Miloš Izák- člen 
-   Ing. Boris Vrbka - člen 
-   Ing. Miloš Mička - člen 
 
2. Hodnoticí komisi ve složení:  
-   Petr Matějka - člen, Bc. Petra Procházková - náhradník  
-   Ing. Boris Vrbka - člen   
-   Ing. Dušan Sejbal - člen   
-   Ing. Miloš Mička - člen, Ing. Pavel Charvát - náhradník 
-   JUDr. Miloš Izák – člen, Ladislav Weinlich - náhradník 
 
3.  Hodnotící kriterium obsažené ve Výzvě k podání nabídek:  

-    celková nabídková cena bez DPH - 100 % 
  
Z: Petr Matějka 
 
 
Rada města ukládá: 
 
194/R/160123: 
 
vedoucí odboru majetku města jednat ve věci prodeje pozemků (vjezdů k rodinným 
domům) v ul. Nerudově, v obci a k.ú. Moravská Třebová, o ceně ve výši 250 Kč/m2.    
  
Z: Michaela Hečková 
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V Moravské Třebové 16.01.2023 
 
Zapsal: Mgr. Tereza Sísová 

 
 

Ing. Pavel Charvát 
starosta města 

 
 
 

Mgr. Václav Dokoupil  Ing. Miloš Mička 
místostarosta města  místostarostka města 

 
 


