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Usnesení 
 
ze 74. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 03.07.2017 

od 16:00 hod. v: Zasedací místnost, na: Radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2695/R/030717: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

2696/R/030717: 
 

změnu termínu plnění usnesení č. 1880/R/220816 z původního termínu 30.06.2017 
na nový termín 30.09.2017. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
2697/R/030717: 
 

čerpání částky 1.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace I. Mateřská 
škola Moravská Třebová, Piaristická 137, okres Svitavy a její využití k rozvoji činnosti 
organizace. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2698/R/030717: 
 

předložený aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace Základní umělecká 
škola Moravská Třebová pro rok 2017. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2699/R/030717: 
 

uzavření smlouvy o reklamě v souvislosti s uspořádáním a vyhodnocením kulturní 
akce - FOTOFESTIVAL 2017 se společností MARTECH HOLDING a.s., se sídlem 
Bratří Čapků 821, 783 91 Uničov, IČO: 25835289, v souladu s předloženým 
návrhem.  
  

Z: Dana Buriánková 
 
2700/R/030717: 
 

nařízení města Moravská Třebová č. 1/2017, o vyhlášení záměru zadat zpracování 
lesních hospodářských osnov Moravská Třebová. 
  

Z: Pavel Báča 
 
2701/R/030717: 
 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, 
uzavřené dne 16.03.2007 mezi městem Moravská Třebová a společností ASEKOL 
a.s. se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, PSČ 143 00, IČO: 
27373231, podle předloženého návrhu. 
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Z: Viera Mazalová 
 
2702/R/030717: 
 

schvaluje bezplatné použití znaku města na propagační materiály 6. kola 
Navigačního Poháru Petra Tučka a Mistrovství České republiky v ultralehkém létání 
na letišti Staré Město u Moravské Třebové.  
  

Z: Jana Zemánková 
 
2703/R/030717: 
 

bezplatné použití znaku města na slavnostní propagační logo subjektu CQS z.s., 
který bude v roce 2018 slavit 25 let od svého založení. 
  

Z: Jana Zemánková 
 
2704/R/030717: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
uzavření vlastní smlouvy na zřízení a provozování plynovodu a přípojky plynu na 
pozemku parc. č. 2556/1 v obci a katastrálním území Moravská Třebová a o právu 
provést stavbu s GasNet, s.r.o., IČO: 27295567 jako budoucím oprávněným a MTB 
CZ s.r.o., IČO: 27498107 jako investorem. 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 odměny ve 
výši 200 Kč za každý započatý metr délkový zařízení uloženého v budoucím 
služebním pozemku, nejméně však 1000 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 
 
2705/R/030717: 
 

slevu na nájmu ve výši 100 % za duben a květen 2017 v celkové výši 11.326 Kč bez 
DPH za pronájem nebytového prostoru v objektu č. p. 34 na nám. T. G. Masaryka č. 
o. 25 v Moravské Třebové nájemci KÖNIG LS s.r.o., IČO: 26289971, se sídlem 
Praha - Libeň, PSČ 180 00, Zenklova 454/36. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.07.2017 
 
2706/R/030717: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
- byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 130 s platností od 01.08.2017  
- byt č. 14 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 s platností od 01.08.2017 
- byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 7 s platností od 01.08.2017 
- byt č. 6 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 s platností od 01.08.2017 
- byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 1 s platností od 01.08.2017 
- byt č. 5 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 39 s platností od 01.08.2017 
s podmínkou úhrady závazku vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní 
smlouvy  
- byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na Zámeckém náměstí č. o. 1 s platností od 01.08.2017 
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Z: Viera Mazalová 
T: 31.08.2017 
 
2707/R/030717: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 9 o velikosti 1 + 0 v ul. 
Svitavské č. o. 7 s platností od 01.08.2017. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.08.2017 
 
2708/R/030717: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 33 s platností od 01.08.2017. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.08.2017 
 
2709/R/030717: 
 

záměr pachtu pozemku parc. č. 2348/1 o celkové výměře 3 454 m2, druh pozemku 
orná půda, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Na Stráni. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2710/R/030717: 
 

záměr výpůjčky části nebytového prostoru o výměře 145 m2 v objektu zimního 
stadionu č. p. 1632 v ul. Nádražní č. o. 18 v Moravské Třebové určeného k 
provozování restaurace - občerstvení. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.      
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.07.2017 
 
2711/R/030717: 
 

pacht části pozemku parc. č. 845/1 o výměře 20 m2 a části pozemku parc. č. 845/2 o 
výměře 120 m2, obě v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Olomoucká, 
za účelem pěstování ovoce a zeleniny 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 2. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2712/R/030717: 
 

pacht části pozemku parc. č. 1168/1 o výměře 134 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Bezručova za účelem pěstování 
ovoce a zeleniny u bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřená na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení 
rady města č. 1737/R/050405, bod 2. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2713/R/030717: 
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pacht části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 50 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní, za účelem pěstování ovoce a zeleniny 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 
2, a to s podmínkou úhrady závazků žadatele vůči městu, které jsou po splatnosti. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2714/R/030717: 
 

pacht části pozemku parc. č. 1106 o výměře 24 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u bytového 
domu.  Pachtovní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou a pachtovné stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/R/050405, bod 2. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2715/R/030717: 
 

pronájem části pozemku parc. č. 2821/2 o výměře 100 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Dr. Loubala, za účelem údržby pozemku a uložení 
dřeva. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a tříměsíční výpovědní 
lhůtou a nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1738/050405, bod 2. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2716/R/030717: 
 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 2055/103 o výměře 3239 m2, druh pozemku 
trvalý travní porost (jedná se cca o 1500 m2) v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Strážnického.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
2717/R/030717: 
 

záměr zřízení předkupního práva ve prospěch manželů L. pro odkup části pozemku 
parc. č. 213/1, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Piaristická, kterou 
manželé L. na základě dohody uzavřené dne 30.09.2005.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
2718/R/030717: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pojištění majetku města Moravská 
Třebová, odpovědnosti za újmu a pojištění motorových vozidel“, účastníka - 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 
Praha 8, IČO: 47116617. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2719/R/030717: 
 

uzavření pojistných smluv dle návrhů, které byly součástí předložené nabídky 
účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pojištění majetku města Moravská 
Třebová, odpovědnosti za újmu a pojištění motorových vozidel“, s vítězem 
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zadávacího řízení, účastníkem - Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance 
Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČO: 47116617. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2720/R/030717: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku Nákup nového služebního vozidla pro 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví, firmu AUTO Hlaváček a.s., Olomouc, Týnecká 
669/5, IČO: 65138180. 
  

Z: Pavel Šafařík 
 
2721/R/030717: 
 

uzavření leasingové smlouvy s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
Nákup nového služebního vozidla pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví firmou 
AUTO Hlaváček a.s., Olomouc, Týnecká 669/5, IČO: 65138180, podle předloženého 
návrhu. 
  

Z: Pavel Šafařík 
 
2722/R/030717: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Modernizace podpůrných 
informačních systémů Města Moravská Třebová“, účastníka Ing. Andreje Kašického, 
Moravská Třebová, Předměstí, Strážnického 1589/2, IČO: 86983768. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.07.2017 
 
2723/R/030717: 
 

uzavření smlouvy o zpracování projektu za účelem obdržení dotace dle návrhu, který 
byl součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky „Modernizace podpůrných 
informačních systémů Města Moravská Třebová“, s vítězem zadávacího řízení, 
uchazečem Ing. Andrejem Kašickým, Moravská Třebová, Předměstí, Strážnického 
1589/2, IČO: 86983768. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.07.2017 
 
2724/R/030717: 
 

uzavření příkazní smlouvy, jejímž předmětem je zajištění administrace projektu dle 
návrhu, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky „Modernizace 
podpůrných informačních systémů Města Moravská Třebová“, s vítězem zadávacího 
řízení, uchazečem Ing. Andrejem Kašickým, Moravská Třebová, Předměstí, 
Strážnického 1589/2, IČO: 86983768. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.07.2017 
 
2725/R/030717: 
 

uzavření příkazní smlouvy, jejímž předmětem je organizace veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Modernizace IS pro řízení vnitřních procesů úřadu“ dle návrhu, 
který byl součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky „Modernizace podpůrných 
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informačních systémů Města Moravská Třebová“, s vítězem zadávacího řízení, 
uchazečem Ing. Andrejem Kašickým, Moravská Třebová, Předměstí, Strážnického 
1589/2, IČO: 86983768. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.07.2017 
 
2726/R/030717: 
 

uzavření příkazní smlouvy, jejímž předmětem je organizace veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Modernizace elektronické spisové služby“ dle návrhu, který byl 
součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky „Modernizace podpůrných 
informačních systémů Města Moravská Třebová“, s vítězem zadávacího řízení, 
uchazečem Ing. Andrejem Kašickým, Moravská Třebová, Předměstí, Strážnického 
1589/2, IČO: 86983768. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.07.2017 
 
2727/R/030717: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Kostelní, Moravská Třebová - 
výměna radiátorů 3.NP" podnikatele Jiřího Pospíšila, Sluneční 1121/48, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 70182396.  
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2728/R/030717: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „ZŠ 
Kostelní, Moravská Třebová - výměna radiátorů 3.NP" podnikatelem Jiřím 
Pospíšilem, Sluneční 1121/48, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 70182396,  dle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2729/R/030717: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „MŠ Piaristická, Moravská Třebová – 
rekonstrukce soc. zařízení ve 2. NP - opakování“ firmu HPK Stavby s.r.o., Západní 
1258/39, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 24141640. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2730/R/030717: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „MŠ 
Piaristická, Moravská Třebová – rekonstrukce soc. zařízení ve 2. NP - opakování“ s 
firmou HPK Stavby s.r.o., Západní 1258/39, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
24141640, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2731/R/030717: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Čsa, Moravská Třebová - 
rekonstrukce elektroinstalace 3.NP - opakování" podnikatele Michala Janků, 
Dětřichov u Moravské Třebové 30, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 74016326.  
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Z: Miroslav Netolický 
 
2732/R/030717: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Čsa, 
Moravská Třebová - rekonstrukce elektroinstalace 3.NP - opakování" podnikatelem 
Michalem Janků, Dětřichov u Moravské Třebové 30, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
74016326, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2733/R/030717: 
 

 vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „MŠ Boršov, Moravská Třebová - 
rekonstrukce elektroinstalace – 1. nadzemní podlaží - opakování" firmu ELEKTRO 
ŠUDOMA, s.r.o., Svojanov 146, 569 73 Svojanov, IČO: 27497046.  
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2734/R/030717: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „MŠ 
Boršov, Moravská Třebová - rekonstrukce elektroinstalace – 1. nadzemní podlaží - 
opakování" firmu ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o., Svojanov 146, 569 73 Svojanov, IČO: 
27497046, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2735/R/030717: 
 

uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „ZŠ Čs. armády, Moravská Třebová – 
výměna oken 3.NP“ s firmou OKNOSTAV CZ, s.r.o., Špalkova 49, 789 61, Bludov, 
IČO: 26856824, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2736/R/030717: 
 

uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „ZŠ Kostelní náměstí, Moravská 
Třebová – výměna oken 3.NP – stará budova“ s firmou OKNOSTAV CZ, s.r.o., 
Špalkova 49, 789 61, Bludov, IČO: 26856824, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2737/R/030717: 
 

na základě doporučení hodnotící komise vyloučení uchazeče firmy AŽD Praha s.r.o., 
Žirovnická 3146/2, 106 00, Praha – Záběhlice, IČO: 48029483 z další účasti v 
zadávacím řízení na veřejnou zakázku "Modernizace soustavy veřejného osvětlení v 
části města Boršov" z důvodu nesplnění podmínek zadávací dokumentace.  
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2738/R/030717: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku “Modernizace soustavy veřejného 
osvětlení v části města Boršov" firmu Siemens, s.r.o., Siemensova 1, 155 00 Praha 
13, IČO: 00268577. 
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Z: Miroslav Netolický 
 
2739/R/030717: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Modernizace soustavy veřejného osvětlení v části města Boršov“ s firmou Siemens, 
s.r.o., Siemensova 1, 155 00 Praha 13, IČO: 00268577, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2740/R/030717: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „MŠ Tyršova, Moravská Třebová - 
rekonstrukce ploché střechy“ firmu DACH SYSTEM s.r.o., Chválkovická 220/45, 779 
00 Olomouc, IČO: 25367501. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2741/R/030717: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „MŠ 
Tyršova, Moravská Třebová - rekonstrukce ploché střechy“, firmou DACH SYSTÉM 
s.r.o., Chválkovická 220/45, 779 00 Olomouc, IČO: 25367501, dle předloženého 
návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2742/R/030717: 
 

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

Z: Viera Mazalová 
T: 31.07.2017 
 
 
Rada města souhlasí: 
 
2743/R/030717: 
 

se stavbou oplocení kolem části pozemku parc. č. 213/1, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, užívaného manželi L. na základě dohody o užívání předmětné 
části pozemku ze dne 30. září 2009. Manželé L. před realizací stavby požádají město 
o uzavření smlouvy o provedení stavby a stavba bude provedena dle podmínek této 
smlouvy. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2744/R/030717: 
 

se stavbou opěrné zdi na části pozemku parc. č. 213/1, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, kterou užívají manželé L., a to dle předloženého návrhu. 
Manželé L. před realizaci stavby požádají město o uzavření smlouvy o provedení 
stavby a stavba bude provedena dle podmínek této smlouvy. 
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Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města nesouhlasí: 
 
2745/R/030717: 
 

s prominutím úhrady za uložení nebezpečného odpadu - azbestového oplocení na 
pozemku parc. č. 213/1, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, manželům 
L., dle předloženého požadavku. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2746/R/030717: 
 

schválit prodej bytové jednotky č. 55/4 v domě na Zámeckém náměstí č. o. 3, č. p. 55 
včetně podílu v rozsahu id. 541/2500 na společných částech domu, venkovních 
úpravách a na stavebním pozemku parc. č. 252 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část Město, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 320.000 
Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Nejdřív bude uzavřena 
smlouva o budoucí kupní smlouvě.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
2747/R/030717: 
 

schválit prodej podílu ideálních 1251/10000 stavební parcely č. 1113 o výměře 318 
m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním  území 
Moravská Třebová, část Předměstí na ul. Tyršově za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 20.686  Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.         
  

Z: Viera Mazalová 
 
2748/R/030717: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 1339/2 o výměře 7 m2, druh pozemku ostatní plocha 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Palackého za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 3.640 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
2749/R/030717: 
 

schválit podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku města 
pozemků:    
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- 3892/12 o výměře 86 m2, druh pozemku ostatní plocha  
- 3892/10 o výměře 56 m2, druh pozemku ostatní plocha  
- 3893/9 o výměře 142 m2, druh pozemku ostatní plocha    
- 3893/11 o výměře 10 m2, druh pozemku ostatní plocha  
- 3893/12 o výměře 36 m2, druh pozemku ostatní plocha    
vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová z vlastnictví ČR, Ředitelství silnic 
a dálnic, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2750/R/030717: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  
 

2751/R/030717: 
 

předložený zápis ze společného jednání komise rady města pro výchovu a 
vzdělávání, zástupců škol a zástupců města ze dne 31.05.2017. 
  
 

2752/R/030717: 
 

předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
konané dne 30.05.2017. 
  
 

2753/R/030717: 
 

předloženou zprávu z kontroly provedené na základě zákona 320/2011 Sb., v platné 
znění, ve smyslu vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění a dalších zákonů a 
předpisů provedené v Základní umělecké škole Moravská Třebová (zápis z kontroly 
ze dne 4. 5. 2017). 
  
 

2754/R/030717: 
 

bere na vědomí úpravu platů následujících ředitelů příspěvkových organizací města, 
ve vazbě na nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
ve znění pozdějších předpisů: 
- Mgr. Milan Janoušek, ředitel Sociálních služeb města Moravská Třebová, 
- Mgr. Lenka Greplová, ředitelka Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské 
Třebové. 
  
 

2755/R/030717: 
 

předloženou Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku „Modernizace podpůrných informačních systémů Města Moravská 
Třebová“. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.07.2017 
 
2756/R/030717: 
 

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

Z: Viera Mazalová 
T: 31.07.2017 
 
 
Rada města jmenuje: 
 
2757/R/030717: 
 

Ing. Miloše Mičku členem komise životního prostředí rady města. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
 
Rada města potvrzuje: 
 
2758/R/030717: 
 

původní usnesení č. 2551/R/150517, kterým uložila vedoucí odboru majetku města a 
komunálního hospodářství jednat při prodeji pozemku parc. č. 2936/93 a 2936/10 v 
obci a kat. území Moravská Třebová o ceně ve výši 520 Kč/m2 + DPH.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města ruší: 
 
2759/R/030717: 
 

své usnesení č. 2608/R/050617, kterým schválila prominutí nájmu za duben a květen 
2017 v celkové výši 11.326 Kč bez DPH za pronájem nebytového prostoru v objektu 
č. p. 34 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové nájemci KÖNIG LS 
s.r.o., IČO: 26289971, se sídlem Praha - Libeň, PSČ 180 00, Zenklova 454/36. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.07.2017 
 
2760/R/030717: 
 

své usnesení č. 2630/R/050617, kterým schválila uzavření smlouvy s firmou VIGA 
BEST s.r.o., Příšov 48, 330 11 Příšov, IČO: 29162271. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2761/R/030717: 
 

ruší své usnesení č. 2633/R/050617, kterým schválila uzavření smlouvy s firmou 
VIGA BEST s.r.o., Příšov 48, 330 11 Příšov, IČO: 29162271. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města ukládá: 
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2762/R/030717: 
 

vedoucí odboru majetku města svolat jednání ve věci prodeje části pozemku parc.č. 
2055/103 v obci a kat. území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Strážnického za 
účasti žadatelů a zástupce vedení města.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
2763/R/030717: 
 

komisi životního prostředí rady města zpracovat návrh krátkodobých a dlouhodobých 
opatření ke zlepšení kvality ovzduší ve městě jako podklad pro přípravu nového 
strategického plánu rozvoje města. 
  

Z: Ing. Kamil Sopoušek 
T: 31.08.2017 
 
2764/R/030717: 
 

řediteli Základní umělecké školy Moravská Třebová realizovat doporučení uvedená v 
Zápise z kontroly provedené na základě zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, ve 
smyslu vyhlášky č. 461/2004 Sb., v platném znění a dalších zákonů a předpisů, za 
součinnosti se zřizovatelem. 
  

Z: Mgr. Pavel Vaňkát 
T: 31.08.2017 
 
 
Rada města odkládá: 
 
2765/R/030717: 
 

projednání tisku č. 14, Aktuální stav bytového fondu města - doplnění. 
  

Z: Viera Mazalová 
Rada města prohlašuje: 
 
2766/R/030717: 
 

ve vazbě na podmínky čerpání investiční dotace v programu EFEKT 2017, že Město 
Moravská Třebová má (v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2017) zajištěny 
finanční prostředky na realizaci akce Modernizace soustavy veřejného osvětlení v 
části města Boršov nad rámec poskytnuté dotace. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města stanovuje: 
 
2767/R/030717: 
 

plat řediteli příspěvkové organizace Kulturní služby města Moravská Třebová MgA. 
et Mgr. Františku Žáčkovi od 01.07.2017, v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
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V Moravské Třebové 03.07.2017 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

                JUDr. Miloš Izák                                             Ing. Václav Mačát 
starosta města                                              místostarosta města 

 
 
 

 


