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Usnesení 
 
z 52. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 05.09.2016 

od 16:30 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1885/R/050916: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

1886/R/050916: 
 

záměr pronájmu části nebytového prostoru o výměře 188,43 m2 v objektu č. p. 189 
na ul. Komenského č. o. 61 v Moravské Třebové.  
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Nájemné 
bude stanoveno dle usnesení rady města č. 2532/031297.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
1887/R/050916: 
 

uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení v rámci stavby III. ETAPY TI pro 
14 RD v lokalitě Strážnického s firmou RWE GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940, 
401 17 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, v souladu s předloženým návrhem.  
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1888/R/050916: 
 

1.  cenu za 1 m2  pozemku zatíženého ochranným pásmem vedení VN v lokalitě pro 
výstavbu rodinných domů v nové ulici souběžné s ul. Strážnického ve výši 208 Kč 

včetně DPH. 
2.  cenu za 1 m2 pozemku nezatíženého ochranným pásmem vedení VN v lokalitě 
pro výstavbu rodinných domů v nové ulici souběžné s ul. Strážnického ve výši 520 
Kč včetně DPH.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1889/R/050916: 
 

uzavření Závěrkového listu 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 vysokého napětí pro příspěvkovou organizaci Základní škola 
Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy, od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1890/R/050916: 
 

vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku "PDPS - Rekonstrukce bazénu ZŠ 
Palackého v Moravské Třebové" firmu Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 
Brno, IČO: 25764314.     
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Z: Miroslav Netolický 
 
1891/R/050916: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku " PDPS - 
Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého v Moravské Třebové " s firmou Arch.Design, 
s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno, IČO: 25764314, podle předloženého návrhu.     
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1892/R/050916: 
 

schválit 9 vyhlášek dobrovolných, 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  
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 598.700 Kč včetně DPH 
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  
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 752.500 Kč včetně DPH 
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  
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 657.600 Kč včetně DPH 
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              
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 658.400 Kč včetně DPH 
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  
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 250.800 Kč včetně DPH 
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  
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 322.200 Kč včetně DPH 
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  
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Výchozí cena pozemku pro dražbu: 544.500 Kč včetně DPH 
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  
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 541.400 Kč včetně DPH 
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  
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 545.000 Kč včetně DPH.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
1893/R/050916: 
 

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:  744.700 Kč  včetně DPH 
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: 875.200 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 včetně DPH. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
1894/R/050916: 
 

uzavření smlouvy na krátkodobý pronájem části nebytového prostoru o výměře 
188,43 m2 v objektu č. p. 189 na ul. Komenského č. o. 61 v Moravské Třebové s OC 
MORAVA vn, s.r.o., IČO: 04844947, se sídlem Brno, Moravanská 288/42a, na 
základě zplnomocnění odboru dle usnesení č. 3028/050310 na dobu kratší než 30 
dnů s tím, že nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 2532/031297. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
1895/R/050916: 
 

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 vysokého napětí pro 
příspěvkovou organizaci Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres 
Svitavy, od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.    
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Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
1896/R/050916: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku „Oprava místních komunikací ve 
městě“ a schvaluje: 

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: 
- STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744 
- SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice, 
IČO: 48035599 
- M - Silnice a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868    
- S a M silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl, IČO: 
25274104 
-        Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené 
Předměstí, IČO: 25253361  

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 

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

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města ruší: 
 
1897/R/050916: 
 

své usnesení č. 1850/R/220816, kterým schválila ceny za 1m2 pozemků v lokalitě 
ulice Čadílkova. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
1898/R/050916: 
 

své usnesení č. 1867/R/220816, který doporučila zastupitelstvu města schválit 9 
dražebních vyhlášek dobrovolných dražeb, konaných dne 22.10.2016 dle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
1899/R/050916: 
 

své usnesení č. 1868/R/220816, který doporučila zastupitelstvu města schválit 3 
dražební  vyhlášky dobrovolných opakovaných dražeb, konaných dne 22.10.2016 dle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
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Rada města odkládá: 
 
1900/R/050916: 
 

projednání tisku č. 03, Atek - prodloužení užívání příjezdové cesty. 
  
 

1901/R/050916: 
 

projednání tisku č. 07, Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku "Demolice 
objektu Speciální základní školy, ul. Nová". 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
V Moravské Třebové 05.09.2016 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


