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Usnesení 
 
z 70. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 22.05.2017 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2554/R/220517: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

2555/R/220517: 
 

termín adventního trhu s doprovodným programem na nám. T. G. Masaryka v 
Moravské Třebové dne 03. prosince 2017 v době od 13:00 do 18:00 hodin. 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 
 
2556/R/220517: 
 

předložený dodatek č. 3 vnitřního předpisu č. 10/2011, Pravidla pro vydávání 
Moravskotřebovského zpravodaje. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.05.2017 
 
2557/R/220517: 
 

navržený postup realizace doporučení vyplývajících ze zpráv o provedených 
veřejnosprávních kontrolách u příspěvkových organizací města (bez Základní 
umělecké školy Moravská Třebová) v roce 2016. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2558/R/220517: 
 

uzavření předložené smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí neinvestiční dotace z 
rozpočtových prostředků Pardubického kraje na realizaci akce Restaurování 2 
obrazů Hugo Hodienera ze sbírek muzea, ve výši 25.000 Kč. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2559/R/220517: 
 

uzavření předložené smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí neinvestiční dotace z 
rozpočtových prostředků Pardubického kraje na realizaci projektu Naučná stezka – 
dějiny školství v Moravské Třebové, ve výši 100.000 Kč. 



 Město Moravská Třebová 2   

 Usnesení rady města ze dne  22.05.2017 

Z: Dana Buriánková 
 
2560/R/220517: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
uzavření vlastní smlouvy za účelem oprávnění města uložit na pozemku parc. č. 
3533 v obci a katastrálním území Linhartice vedení dešťové kanalizace s 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací IČO: 65993390. 
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 náhrady ve výši 18.050,50 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 
 
2561/R/220517: 
 

uzavření Závěrkových listů s vítězem výběrového řízení firmou Pražská plynárenská, 
a.s., IČO: 60193492, se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město, na 
dodávku zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro 
odběr do 630 MWh (maloodběr) pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové 
organizace a obchodní společnost od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.    
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.05.2017 
 
2562/R/220517: 
 

udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 7/2016, směrnice Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, na výměnu stávajícího serveru MKDS na služebně 
Městské policie Moravská Třebová. Nový server MKDS dodá, nainstaluje a zprovozní 
na základě objednávky firma OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 48168921. 
  

Z: Radovan Zobač 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2563/R/220517: 
 

schválit vklad majetku města inv. č. 3024 TS a inv. č. 3025 TS – vodovodní přípojky - 
napojení – ulice Gorazdova v pořizovacích cenách 11.113,90 Kč a 10.387,90 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 
 
2564/R/220517: 
 

schválit prodej bytové jednotky č. 169/3 na ul. Cihlářově č. o. 8, č. p. 169 včetně 
podílu v rozsahu id. 1488/10000 na společných částech domu, venkovních úpravách 
a na stavebním pozemku parc. č. 102/1, dále id. podílu o velikosti 1/24 na pozemku 
parc. č. 102/2 a id. podílu o velikosti 1/30 na pozemku parc. č. 103/2, a to formou 
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přídatného spoluvlastnictví, vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Město, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 350.000 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy. Nejdřív bude uzavřena smlouva o budoucí 
kupní smlouvě.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
2565/R/220517: 
 

prodej pozemku parc. č. 482/3 o výměře 567 m2, druh pozemku zahrada, pozemku 
parc. č.  482/7 o výměře 4 m2, druh pozemku zahrada a pozemku parc. č. 3810/2 o 
výměře 78 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a katastrálním území Boršov 
u Moravské Třebové za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 33.525 Kč, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2566/R/220517: 
 

předloženou zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených u 
příspěvkových organizací města (bez Základní umělecké školy Moravská Třebová) a 
TJ Slovan Moravská Třebová v roce 2016. 
  
 

2567/R/220517: 
 

vítěze výběrového řízení firmu Pražská plynárenská, a.s., IČO: 60193492, se sídlem 
Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město, na dodávku zemního plynu v rámci 
sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh (maloodběr) pro 
město Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost od 1. 
1. 2018 do 31. 12. 2018.   
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.05.2017 
 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
2568/R/220517: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ 
Tyršova, Moravská Třebová“ a schvaluje: 
 
1.  Seznam firem, které budou obeslány výzvou pro předložení nabídky: 
-  Josef Šťastný, Brněnská 50/45, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 11097442 
-  Cyril Jirouš, K. Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 47486180 
-  Miroslav Lopour, Piaristická 136/3, Moravská Třebová, IČO: 16207203 
-  MATI - Moravia s.r.o., Koclířov 204, 569 11 Koclířov u Svitav, IČO: 25969161 
-  HPK Stavby s.r.o., Západní 1258/39, 571 01 Moravská Třebová, IČO:24141640  
-  JS Moravská Třebová s.r.o., 571 01, Linhartice č. p. 60, IČO: 28811852 
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2. Hodnotící komisi ve složení: 
-  Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník 
-  Miroslav Jurenka – člen, Ing. Daniela Blahová - náhradník  
-  Ludmila Lišková – člen, Eva Štěpařová - náhradník  
 
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 

-  celková nabídková cena včetně DPH - 100% 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města ruší: 
 
2569/R/220517: 
 

původní usnesení č. 2177/R/121216, kterým rada města schválila 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 hodin.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města ukládá: 
 
2570/R/220517: 
 

vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka zpracovat úplné znění vnitřního 
předpisu č. 10/2011, Pravidla pro vydávání Moravskotřebovského zpravodaje. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.05.2017 
 
 
Rada města odkládá: 
 
2571/R/220517: 
 

projednání tisku č. 12, Schválení vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „MŠ 
Boršov, Moravská Třebová - rekonstrukce elektroinstalace 1. NP". 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
V Moravské Třebové 22.05.2017 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


