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 Usnesení rady města ze dne  12.12.2016 

Usnesení 
 
z 59. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 12.12.2016 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2137/R/121216: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

2138/R/121216: 
 

organizační změnu v rámci Městského úřadu Moravská Třebová od 01.02.2017, 
spočívající v: 
1. zařazení funkce tiskový - tisková mluvčí do organizační struktury městského 
úřadu, pod přímé řízení starostou města, s pracovním úvazkem 0,6  
2. změně celkového počtu pracovních úvazků, zařazených do Organizační struktury 
Městského úřadu Moravská Třebová, ze stávajících 78,5 pracovních úvazků na 78,6. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
2139/R/121216: 
 

navýšení mzdového limitu příspěvkové organizaci I. Mateřská škola, Piaristická 137, 
Moravská Třebová, okres Svitavy v roce 2016 na částku 333.000 Kč (vč. náhrad, bez 
zák. odvodů, vč. OON, vč. dotace ÚP). 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2140/R/121216: 
 

navýšení mzdového limitu příspěvkové organizaci II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, 
Moravská Třebová, okres Svitavy v roce 2016 na částku 258.000 Kč (vč. náhrad, bez 
zák. odvodů, vč. OON, vč. dotace ÚP). 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2141/R/121216: 
 

navýšení mzdového limitu pro rok 2016 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže 
Moravská Třebová na částku 240.000 Kč (bez zákonných odvodů, vč. OON). 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2142/R/121216: 
 

změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská 
Třebová pro rok 2016 dle předloženého návrhu (v souvislosti s pořízením nového 
investičního majetku - stolní Blixer 4 as v pořizovací ceně 50.399,00 Kč). 
  

Z: Milan Janoušek 
 
2143/R/121216: 
 

čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská 
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Třebová k nákupu sušiče DTP 36 kg COMFORT v pořizovací ceně 120.976 Kč 
včetně DPH. 
  

Z: Milan Janoušek 
 
2144/R/121216: 
 

čerpání částky 10.710 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Kulturní služby 
města Moravská Třebová a její využití k rozvoji činnosti organizace.  
  

Z: František Žáček 
 
2145/R/121216: 
 

uzavření darovací smlouvy s firmou  ATEK s.r.o., se sídlem Svitavská 66, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 26004968 o poskytnutí daru ve výši 60.000 Kč městu v 
souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2146/R/121216: 
 

uzavření předloženého Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 737 o poskytnutí investiční 
dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci uzavřené dne 
29.09.1998 mezi Českou republikou - Ministerstvem pro místní rozvoj a Městem 
Moravská Třebová, předmětem kterého je změna vázací doby platnosti podmínek v 
části III odst. 4.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
2147/R/121216: 
 

zavedení optimalizace systému sběru komunálních odpadů ve městě podle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2148/R/121216: 
 

uzavření smlouvy o zavedení, provozování a koordinaci motivačního a evidenčního 
systému pro odpadové hospodářství (dále jen „MESOH“) a smlouvy o poskytování 
osobních údajů s firmou ISNO IT s.r.o., IČO: 02696371, se sídlem Uherčice 125, 691 
62 Uherčice zastoupenou jednatelem Ing. Radkem Staňkou dle předložených 
návrhů. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2149/R/121216: 
 

udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 7/2016, směrnice Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, na zavedení optimalizace systému sběru komunálních 
odpadů ve městě od firmy ISNO IT s.r.o., IČO: 02696371, se sídlem Uherčice 125, 
691 62 Uherčice. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2150/R/121216: 
 

přílohy pro rok 2017 ke smlouvě o podpoře a údržbě systému č. UMT-020116 (KANC 
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38/2002) uzavřené dne 27.05.2002 s firmou CCA Group a. s., se sídlem Karlovo 
náměstí 288/17, 120 00 Praha 2, IČO: 25695312, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.12.2016 
 
2151/R/121216: 
 

uzavření dodatku číslo 1 smlouvy o technické podpoře číslo TP30/16 s firmou VITA 
software, s.r.o., Praha 6, Na Beránce 57/2, PSČ 160 00, IČO: 61060631, dle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.01.2017 
 
2152/R/121216: 
 

uzavření dodatku číslo 1 smlouvy na rozšíření informačního systému IBM 
Domino/Notes modul Smlouvy s firmou OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, 
Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 48168921, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.12.2016 
 
2153/R/121216: 
 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM – 0029/2016 na akci „Přeložka 
kanalizace Gorazdova, Moravská Třebová“ s firmou Ulehla Ivan s.r.o., Svitavská 
159/52, 568 02 Svitavy, IČO: 29212375, podle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2154/R/121216: 
 

uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o výkonu úklidových služeb č. 01/08/2015 s firmou 
JASPA servis s.r.o., Hlavní  69/75, 747 06 Opava 6, IČO: 28658001 podle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Pavel Šafařík 
 
2155/R/121216: 
 

výjimku z vnitřního předpisu č. 7/2016, zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 
na veřejnou zakázku Zajištění úklidových služeb v prostorách městského úřadu, 
městské policie a Centra volného času, vykonávanou firmou JASPA servis s.r.o., 
vzhledem k navýšení ceny úklidových služeb z důvodu navýšení minimální mzdy od 
01.01.2016 a 01.01.2017.  
  

Z: Pavel Šafařík 
 
2156/R/121216: 
 

uzavření smlouvy o výpůjčce výpočetní techniky s provozovatelkou Turistického 
informačního centra Moravská Třebová, Ester Dvořákovou Tesolin, IČO: 73583103 v 
souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.12.2016 
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2157/R/121216: 
 

smlouvu o podmínkách provedení stavby mezi Pardubickým krajem se sídlem 
Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO: 70892822 jako vlastníkem nemovitých 
věcí a Městem Moravská Třebová, jako stavebníkem ve věci realizace stavby 
"Kontejnerová stání, ochranný val a terénní úpravy, křižovatka Boršov" dle 
předloženého návrhu.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
2158/R/121216: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 35 s platností od 01.01.2017. Nájemní smlouva bude 
prodloužena vždy o 1 měsíc v případě úhrady splátky dluhu na nájmu a za 
komunální odpad a úhrady nájmu za příslušný kalendářní měsíc.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
2159/R/121216: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na  

1. byt č. 5 o velikosti 1 + 1 na ul. Bránské č. o. 10 v Moravské Třebové s platností od 
01.01.2017  

2. byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové s platností od 
01.01.2017 s podmínkou úhrady dluhu vůči městu po splatnosti před uzavřením 
nájemní smlouvy   

3. byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové s platností 
od 01.01.2017  

4. byt č. 6 o velikosti 1 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 
01.01.2017  

5. byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 v Moravské Třebové s 
platností od 01.01.2017  

6. byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s platností od 
01.01.2017. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2160/R/121216: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na  

1. byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na ul. Olomoucké č. o. 17 v Moravské Třebové s platností 
od 01.01.2017  

2. byt č. 7 o velikosti 2 + 1 na ul. Nádražní č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 
01.01.2017 s podmínkou úrady dluhu vůči městu po splatnosti před uzavřením 
nájemní smlouvy    

3. byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové s 
platností od 01.01.2017  

4. byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové s 
platností od 01.01.2017.  

  
  

Z: Viera Mazalová 
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2161/R/121216: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 101 o velikosti 2 + 0 v Domě 
zvláštního určení na ul. Svitavské č. o. 20 v Moravské Třebové.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
2162/R/121216: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 318 o velikosti 2 + 1 v Domě 
zvláštního určení na ul. Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové.  

Z: Viera Mazalová 
 
2163/R/121216: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 5 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. V případě, že druhý zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s třetím ze zájemců.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
2164/R/121216: 
 

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

Z: Viera Mazalová 
 
2165/R/121216: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové se zájemci.  
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
2166/R/121216: 
 

pronájem nebytového prostoru o výměře 78,55 m2 v objektu č. p. 6 na ul. Cihlářově č. 
o. 13 v Moravské Třebové za účelem zřízení obchodu s textilem, obuví a hračkami.  
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné 
bude stanoveno dle usnesení rady města č. 2532/031297. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2167/R/121216: 
 

záměr pronájmu 2 částí pozemku parc. č. 641 o výměrách 45 m2 a  71 m2  v obci 
Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové za účelem 
zřízení vjezdu a údržby pozemku. 
  

Z: Viera Mazalová 
 



 Město Moravská Třebová 6   

 Usnesení rady města ze dne  12.12.2016 

2168/R/121216: 
 

záměr výpůjčky pozemku parc. č. 2258,  o celkové výměře 228 m2, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Olomoucké za účelem údržby 
pozemku. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2169/R/121216: 
 

pacht pozemku  parc. č. 2826/3 o celkové výměře 5 331 m2, druh pozemku orná 
půda, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Třešňová alej, společnosti 
PAVLÍK a společníci s.r.o., se sídlem ul. Nerudova 1167/48, Moravská Třebová, IČO: 
25948431 s tím, že pacht bude řešen jako dodatek k pachtovní smlouvě č. OMM 
67/15 ze dne 7. září 2015.  Pacht pozemku bude uzavřen od 1. ledna 2017 a 
pachtovné za pachtovní rok, tj. od 1. října do 30. září následujícího kalendářního 
roku, bude 912 Kč, bez DPH.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
2170/R/121216: 
 

pacht části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 17 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní, za účelem zřízení zahrady u bytového domu. 
Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou 
a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/R/050405, bod 3.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
2171/R/121216: 
 

pacht části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 17 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní, za účelem zřízení zahrady u bytového domu. 
Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou 
a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/R/050405, bod 3.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
2172/R/121216: 
 

pacht části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 63 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, za účelem zřízení zahrady u bytového domu. Pachtovní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude 
stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/R/050405, bod 3.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
2173/R/121216: 
 

uzavření nájemní smlouvy se společností VN REAL s.r.o., IČO: 01583778, se sídlem 
Moravanská 288/42a, Přízřenice, Brno o  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, včetně stavby parkoviště na těchto 
pozemcích dle předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
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2174/R/121216: 
 

záměr prodeje podílu ideálních 551/10000 stavební parcely č. 1117 o výměře 477 
m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, část Předměstí, ul. Sluneční v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
2175/R/121216: 
 

konání trhů farmářských výrobků na nám. T. G. Masaryka v Moravské Třebové každý 
pátek v termínu od 6. ledna 2017 do odvolání v době od 8:00 do 16:00 hod. Trhy se 
budou řídit nařízením rady města č. 1/2011 -Tržní řád a podmínkami účasti na trzích 
farmářských výrobků dle předloženého návrhu.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
2176/R/121216: 
 

termíny bleších trhů v Moravské Třebové dne 20. května, 1. července a  2. září 2017 
vždy v době od 8:00 do 12:00 hod. Bleší trhy se budou konat ve dvorním traktu mezi 
ul. Cihlářovou a Hvězdní v Moravské Třebové. Poplatek za prodejní místo nebude 
vybírán.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
2177/R/121216: 
 

termín adventního trhu s doprovodným programem na nám. T. G. Masaryka v 
Moravské Třebové dne 26. listopadu 2017 v době od 13:00 do 18:00 hod. Trh se 
bude řídit nařízením rady města č. 1/2011, Tržní řád, poplatek za prodejní místo 
nebude vybírán a poplatek za odběr elektrické energie bude vybírán dle spotřeby 
elektřiny. Program trhu bude zajištěn ve spolupráci s Kulturními službami města 
Moravská Třebová, Technickými službami Moravská Třebová s.r.o., Základní 
uměleckou školou Moravská Třebová a dalšími spolky a organizacemi, které se na 
programu podílely již v předchozích letech.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2178/R/121216: 
 

schválit prodej 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 společnosti ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, Děčín za vzájemně  sjednanou kupní cenu ve výši 520 
Kč/m2 + DPH s  tím, že nejdříve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
2179/R/121216: 
 

prodej pozemku parc. č. 2936/175 o výměře 655 m2, druh pozemku orná půda 
společnosti ATEK s.r.o. Svitavská 1599/66, Moravská Třebová ze vzájemně 
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sjednanou kupní cenu ve výši 412.126 Kč (včetně DPH), kterou kupující společnost 
uhradí před podpisem kupní smlouvy, dále uhradí poměrnou část nákladů spojených 
s vyhotovením geometrického plánu ve výši 5.829 Kč. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2180/R/121216: 
 

prodej pozemku parc. č. 2936/176 o výměře 498 m2, druh pozemku orná půda 
společnosti Nástrojárna MM, s.r.o. Svitavská 1517/64, Moravská Třebová, IČO: 
25944924 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 313.341,60 Kč (včetně DPH), 
kterou kupující společnost uhradí před podpisem kupní smlouvy, dále uhradí 
poměrnou část nákladů spojených s vyhotovením geometrického plánu ve výši 4.430 
Kč. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2181/R/121216: 
 

prodej pozemku parc. č. 2936/177 o výměře 207 m2, druh pozemku orná půda 
společnosti KAYSER IMMOBILIEN s.r.o. Voctářova 2449/5, Libeň, Praha 8, IČO: 
27624510 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 130.244,40 Kč (včetně DPH), 
kterou kupující společnost uhradí před podpisem kupní smlouvy, dále uhradí 
poměrnou část nákladů spojených s vyhotovením geometrického plánu ve výši 1.839 
Kč.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
2182/R/121216: 
 

schválit podání žádosti o úplatný převod a následné nabytí do majetku města z 
vlastnictví České republiky, Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 
Žižkov, Praha 3, a to pozemku parc. č. 2936/1 o výměře 16.701 m2, druh pozemku 
orná půda  a pozemku parc. č. 2936/54 o výměře 15.413 m2, druh pozemku orná 
půda vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2183/R/121216: 
 

schválit výkup pozemku parc. č. 729 o výměře 598 m2, druh pozemku zahrada a 
pozemku parc. č. 4749 o výměře 57 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci 
Moravská Třebová a katastrální území Boršov u Moravské Třebové za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 60.000 Kč, která bude prodávajícímu uhrazena do 10 
dnů  od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí 
město Moravská Třebová.                
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2184/R/121216: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
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2185/R/121216: 
 

zápis z jednání Samosprávné komise Boršov ze dne 29.11.2016. 
  
 

2186/R/121216: 
 

zápis z jednání Samosprávné komise Udánky ze dne 16.11.2016.  
  
 

2187/R/121216: 
 

předloženou zprávu z jednání Komise památkové péče rady města dne  24.10.2016. 
  
 

2188/R/121216: 
 

předložený zápis z jednání Komise životního prostředí rady města ze dne 16. 11. 
2016. 
  
 

2189/R/121216: 
 

předložené zápisy z jednání komise rady města pro výchovu a vzdělávání ze dne 12. 
10. 2016 a 30. 11. 2016. 
  
 

2190/R/121216: 
 

předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 07.12.2016.       
  
 

2191/R/121216: 
 

 sdělení k vydání dodatečného povolení pro zřízení vjezdu do dvora domu na ul. 
Jevíčské č. o. 15 s tím, že vjezd je již vybudovaný od r. 1997 a v současnosti se 
nebude měnit. Užívání vjezdu a jeho údržba je plně v režii vlastníka domu na ul. 
Jevíčské č. o. 15 v Moravské Třebové. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
2192/R/121216: 
 

zadávací řízení na veřejnou zakázku Územní studie krajiny správního obvodu ORP 
Moravská Třebová a schvaluje: 
 
1. Seznam uchazečů, kteří budou obesláni nabídkou: 
- Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 834/8, Zábrdovice, 602 00 Brno, 
IČO: 18824463 
- Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o., Spartakovců 6014/3, 708 00 Ostrava - 
Poruba, IČO: 00562963 
- ENVICONS s.r.o., Hradecká 569, Polabiny, 533 52 Pardubice, IČO: 27560015 
- EKOTOXA s.r.o., Fišova 403/7, 602 00 Brno – Černá Pole, IČO: 64608531 
- AGERIS s.r.o., Jeřábkova 1848/5, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 25576992 
- URBANISMUS, ARCHITEKTURA, DESIGN - STUDIO, spol. s r.o., Mošnova 
2395/3, Židenice, 615 00 Brno, IČO: 44964072 
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2. Komisi pro otevírání obálek, hodnotící komisi, která bude současně plnit funkci 
komise pro posouzení kvalifikace uchazečů: 
- Ing. Václav Mačát, člen, Ing. Pavel Brettschneider, náhradník 
- Miroslav Jurenka, člen, Ing. Daniela Blahová, náhradník 
- Ing. Dušan Sejbal, člen, Ing. Soňa Elfmarková, náhradník 
- Ing. Andrej Kašický, člen, Ing. Dana Buriánková, náhradník 
- Ing. Pavel Báča, člen, Ing. Alena Žvátorová, náhradník                    
 
3. Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná 
mimo aplikaci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, formou 
veřejné zakázky malého rozsahu kategorie C v souladu se směrnicí Rady města 
Moravská Třebová, č. 7/2016 Zadávání veřejných zakázek malé rozsahu. 
 
4. Lhůtu pro podání nabídek: minimálně 15 dnů od data zahájení zadávacího řízení. 
 
5. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky bude nabídková cena 
včetně DPH. 
  

Z: Dušan Sejbal 
 
 
Rada města odkládá: 
 
2193/R/121216: 
 

projednání tisku č. 45, Koncepce kultury města. 
  

Z: František Žáček 
 
 
V Moravské Třebové 12.12.2016 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


