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Usnesení 
 
z 54. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 03.10.2016 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1948/R/031016: 
 

předložený program schůze rady města s provedenou změnou - zařazením bodu 
Různé jako bod č. 2 jednání.                       
  
 

1949/R/031016: 
 

prodloužení termínů plnění usnesení rady města takto:  
1. č. 1688/R/060616 z původního termínu 30.09.2016 na nový termín 31.12.2016  
2. č. 1756/R/040716 z původního termínu 03.10.2016 na nový termín 31.12.2016. 
  
 

1950/R/031016: 
 

dočasné použití finančních prostředků rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného 
výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Moravská Třebová, 
Palackého 1351, okres Svitavy na realizaci projektu č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001186 „Příležitost pro všechny“ v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro konkurenceschopnost.  
  

Z: Mgr. Petr Vágner 
 
1951/R/031016: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 na 
ul. Zámecké č. o. 13 v Moravské Třebové se zájemci. 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1952/R/031016: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 9 o velikosti 1 + 0 na 
ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové se zájemci. 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1953/R/031016: 
 

výjimku z Pravidel rady města č. 7/2010, čl. 2, odst. 1., písm. b), tj. zaevidování 
žádosti vlastníků rodinného domu, o přidělení městského bytu.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1954/R/031016: 
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vydání souhlasu obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v 
hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, pro účely rozhodování o nároku na 
dávky pomoci v hmotné nouzi u osob užívajících na základě smlouvy, rozhodnutí 
nebo jiného právního titulu za účelem bydlení ubytovací zařízení podle ustanovení § 
33 odst. 3 tohoto zákona v katastrálním území Moravská Třebová, pro osoby 
užívající ubytovací zařízení za účelem bydlení na ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské 
Třebové, a to pro Marii Řezníčkovou, ubytovanou tamtéž.      
  

Z: Viera Mazalová 
 
1955/R/031016: 
 

pronájem části nebytového prostoru o výměře 188,43 m2 v objektu č. p. 189 na ul. 
Komenského č. o. 61 v Moravské Třebové společnosti OC MORAVA vn, s.r.o., IČO: 
04844947, se sídlem Brno, Moravanská 288/42a, za účelem využití jako 
skladovacích prostor.  
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Nájemné 
bude stanoveno dle usnesení rady města č. 2532/031297.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
1956/R/031016: 
 

vypovězení: 
1. Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 335 ze dne 01.01.2007, uzavřené mezi 
Městem Moravská Třebová v zastoupení Technickými službami Moravská Třebová 
s.r.o. a panem R. st.  
2. Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 343 ze dne 12.11.2007, uzavřené mezi 
Městem Moravská Třebová v zastoupení Technickými službami Moravská Třebová 
s.r.o. a panem R. ml. Výpovědní doba je tříměsíční a počne běžet dne 01.11.2016.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1957/R/031016: 
 

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě č. OMM 58/14, ze dne 15. 
srpna 2014, uzavřené se společností VN REAL s.r.o., IČO: 01583778, se sídlem 
Moravanská 288/42a, Přízřenice, Brno o budoucím pronájmu pozemku parc. č. 450, 
o celkové výměře 520 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 448/3, 
o celkové výměře 66 m2, druh pozemku ostatní plocha a parc. č. 448/2, o celkové 
výměře 31 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, na ul. Komenského, dle přeloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
1958/R/031016: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování splaškové kanalizace v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová na pozemku parc. č. 3462 a 3463/6 s 
obcí Kunčina, se sídlem Kunčina 204, IČO 00276880. Rozsah věcného břemene 
bude vyznačen v geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy o 
zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu 
neurčitou. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného 
břemene. 
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Z: Viera Mazalová 
 
1959/R/031016: 
 

předloženou smlouvu o zřízení služebnosti k pozemkům parc. č. 303/13 o výměře  
124 m2  - ostatní plocha, 1756/1 o výměře  4289 m2  - ostatní plocha, 1756/2 o 
výměře  303 m2  - ostatní plocha, 1756/4 o výměře  485 m2  - ostatní plocha, 1756/5 
o výměře  77 m2  - ostatní plocha, 1756/6 o výměře  26 m2  - ostatní plocha, p. č. 
4001/4 o výměře  94 m2  - ostatní plocha, p. č. 4001/2 o výměře 97 m2 - ostatní 
plocha, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, mezi Povodím Moravy s.p., 
se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013 jako povinným a městem 
Moravská Třebová jako oprávněným.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
1960/R/031016: 
 

uzavření dohody o narovnání mezi Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 
932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013 a městem Moravská Třebová ve věci užívání 
pozemků o celkové výměře 7.761 m2 k provedení stavby po dobu stavby 
„Volnočasový areál knížecí louka, in-line stezka Moravská Třebová“. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
1961/R/031016: 
 

záměr pronájmu části nebytového prostoru o výměře 18,92 m2 v domě č. p. 25 na 
Kostelním náměstí č. o. 1 v Moravské Třebové. Smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dohodou.      
  

Z: Viera Mazalová 
 
1962/R/031016: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 94/5 o výměře 5 m2, druh pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Marxova.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1963/R/031016: 
 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 2711/69 (jedná se  o 15 m2) o celkové výměře 
6.887 m2, druh pozemku zahrada  v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Svitavská. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
1964/R/031016: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 3633/15 o výměře 239 m2, druh pozemku trvalý 
travní porost v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1965/R/031016: 
 

vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku Nákup nového a prodej ojetého 
služebního vozidla pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Moravská 
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Třebová – firmu MOTO MORAVA s.r.o., Brněnská 404/57, 783 01 Olomouc, IČO: 
48528790. 
  

Z: Mgr. Jiří Kobylka 
 
1966/R/031016: 
 

vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Oprava kamenného mostu ul. 
Jevíčská“ firmu JS Moravská Třebová s.r.o., Linhartice 60, 571 01 Moravská 
Třebová, IČO: 28811852.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1967/R/031016: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku „Oprava 
kamenného mostu ul. Jevíčská“ firmou JS Moravská Třebová s.r.o., Linhartice 60, 
571 01 Moravská Třebová, IČO: 28811852 dle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města neschvaluje: 
 
1968/R/031016: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 2606/1 o celkové výměře 604 m2,  druh pozemku 
trvalý travní porost v obci a katastrálním území Moravská Třebová, v zahrádkářské 
osadě u tenisových kurtů.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1969/R/031016: 
 

udělit výjimku z vnitřního předpisu č. 5/2015, Program pro poskytování stipendií 
studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová, 
týkající se článku 2) odst. 1) písm. b)  - stanoveného průměru maturitní zkoušky pro 
žádosti podané v roce 2016. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
1970/R/031016: 
 

schválit poskytnutí stipendia studentům na základě vnitřního předpisu 5/2015 
Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice (s 
udělenou výjimkou z článku 2) odst. 1) písm. b)) 
 
Z: Dana Buriánková 
 
1971/R/031016: 
 

schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí stipendia v souladu s 
předloženými návrhy. 
  

Z: Dana Buriánková 
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1972/R/031016: 
 

neschválit poskytnutí daru Nadačnímu fondu Valentina Oswalda Ottendorfera, se 
sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy, IČO: 04268253. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
1973/R/031016: 
 

schválit bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2600/2 o výměře 59 m2, druh pozemku 
trvalý travní porost v obci a katastrálním území Moravská Třebová do vlastnictví 
města.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
1974/R/031016: 
 

schválit směnu pozemku parc. č. 3799/5 o výměře 14 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, z vlastnictví města za pozemek parc. č. 3804/3 o výměře 10 m2, vše v obci a 
kat.  území Moravská Třebová, které vznikly  dle GP č. 2802-348/2015 ze dne 
13.01.2016.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
1975/R/031016: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  
 

1976/R/031016: 
 

předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 26.09.2016.       
  

 
 
Rada města povoluje: 
 
1977/R/031016: 
 

převod částky 214.735 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Dům dětí a 
mládeže Moravská Třebová do fondu investic a její využití na nákup nového 
služebního vozidla. 
  

Z: Mgr. Jiří Kobylka 
 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
1978/R/031016: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku: „Sociální služby Moravská 
Třebová - obnova střech – I. etapa“ a schvaluje:   
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1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:  
- Miroslav Lopour, Piaristická 136/3, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 16207203   
- MATI - Moravia s.r.o., Koclířov 204, 569 11 Koclířov u Svitav, IČO: 25969161    
- Cyril Jirouš, Karla Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 47486180  
- Josef Šťastný, Brněnská 50/45, 571 01 Moravská Třebová, IČO:11097442  
- KOLP, s.r.o., Kamenná 1016/4b, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 60110066  
- JS Moravská Třebová s.r.o., Linhartice 60, 571 01 Moravská Třebová, IČO:  
  28811852  
- Bromach spol. s r.o., Dobrovského 83, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun,  
  IČO: 27467520   
 
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 kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky:  
- celková nabídková cena včetně DPH – 100 %   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1979/R/031016: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku „PDPS - Rekonstrukce 
bazénu ZŠ Palackého v Moravské Třebové II.“ 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,      
-        Miroslav Jurenka - člen, Ing. Daniela Blahová - náhradník  
 
3.    Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky:  
-      celková nabídková cena vč. DPH - 100%     
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města ruší: 
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1980/R/031016: 
 

výběrové řízení na veřejnou zakázku „PDPS - Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého v 
Moravské Třebové“ z důvodu neposkytnutí součinnosti k uzavření Smlouvy o dílo s 
1. a 2. firmou v pořadí hodnocení nabídek hodnotící komisí. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1981/R/031016: 
 

své usnesení č. 1890/R/050916 ze dne 05.09.2016 o schválení vítěze výběrového 
řízení na veřejnou zakázku "PDPS - Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého v Moravské 
Třebové" firmy Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno, IČO: 25764314 z 
důvodu neposkytnutí součinnosti pro podpis smlouvy o dílo. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1982/R/031016: 
 

své usnesení č. 1891/R/050916 ze dne 05.09.2016 o 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 z důvodu neposkytnutí součinnosti pro podpis smlouvy o dílo. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města ukládá: 
 
1983/R/031016: 
 

vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat ve věci prodeje 
pozemku parc. č. 3633/15 v obci a kat. území Moravská Třebová, část Sušice  o 
ceně ve výši 120 Kč/m2. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.10.2016 
 
 
Rada města odkládá: 
 
1984/R/031016: 
 

projednání tisku č. 14, Záměr prodeje pozemku parc. č. 857/1 ul. Olomoucká. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
1985/R/031016: 
 

projednání tisku č. 18, Žádost o koupi části p.p.č. 2628/1, ul. Nová. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
V Moravské Třebové 03.10.2016 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
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JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


