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Usnesení 
 
z 76. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.08.2017 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2768/R/070817: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

2769/R/070817: 
 

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

Z: Stanislav Zemánek 
 
2770/R/070817: 
 

rozpočtové opatření č. 5/2017 rozpočtu města - poskytnutí dotace z rozpočtu města v 
souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015, Program pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Moravská Třebová, Petře Zápecové, IČO: 86687310 ve výši 20.000 Kč, na 
výstavu fotografií při příležitosti oslav 760 let města. Dotace bude uhrazena z 
vyčleněné rozpočtové rezervy pro 2. kolo poskytování dotací z výše uvedeného 
programu.  
  

Z: Dana Buriánková 
 
2771/R/070817: 
 

uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace z rozpočtu města dle vnitřního 
předpisu č. 6/2015, Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská 
Třebová, paní Petrou Zápecovou, IČO: 86687310 v souladu s předloženým vzorem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2772/R/070817: 
 

poskytnutí odměny Mgr. Pavlu Vaňkátovi, řediteli Základní umělecké školy Moravská 
Třebová v souladu s předloženým návrhem. Odměna bude vyplacena ze mzdových 
prostředků příspěvkové organizace Základní umělecká škola Moravská Třebová a 
nemá vliv na rozpočet města. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2773/R/070817: 
 

uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města 
Moravská Třebová č. OF 0048/2017 ze dne 29. 3. 2017 s Průmyslovým muzeem 
Mladějov, z. s., se sídlem Mladějov na Moravě 145, 569 35 Mladějov na Moravě, 
IČO:26600579, v souladu s předloženým návrhem.  
  

Z: Dana Buriánková 
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2774/R/070817: 
 

uzavření pojistné smlouvy č. 5048179230 o cestovním pojištění KOLUMBUS KO8 s 
Kooperativou pojišťovnou, a.s. Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 
186 00 Praha 8, IČO:47116617, v souladu s předloženým návrhem.  
  

Z: Dana Buriánková 
 
2775/R/070817: 
 

přistoupení města Moravská Třebová jako partnera MAP k předložené Dohodě o 
spolupráci při realizaci MAP (místní akční plán) rozvoje vzdělávání pro území ORP 
Moravská Třebová. Zástupcem města při realizaci aktivit bude JUDr. Miloš Izák, 
starosta. 
  

Z: Jana Zemánková 
 
2776/R/070817: 
 

změnu usnesení č. 2579/R/050617 takto: 
 
Původní usnesení: Rada města schvaluje čerpání investičního fondu příspěvkové 
organizace Sociální služby města Moravská Třebová k provedení nákupu sedacího 
zvedáku pro potřeby úseku přímé péče budovy D domova pro seniory Sociálních 
služeb města Moravská Třebová ve výši 130.369,00 Kč.  
 
Nové usnesení: Rada města schvaluje čerpání investičního fondu příspěvkové 
organizace Sociální služby města Moravská Třebová k provedení nákupu sedacího 
zvedáku pro potřeby úseku přímé péče budovy D domova pro seniory Sociálních 
služeb města Moravská Třebová ve výši 130.374,00 Kč.  
  

Z: Milan Janoušek 
 
2777/R/070817: 
 

čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská 
Třebová k nákupu elektrického vyvíječe páry v pořizovací ceně 160.461,00 Kč včetně 
DPH. 
  

Z: Milan Janoušek 
 
2778/R/070817: 
 

prominutí platby za pronájem prostor dvorany muzea pro akci Svatováclavské 
pohoštění, pořádanou KDU-ČSL 28. 9. 2017. 
  

Z: František Žáček 
 
2779/R/070817: 
 

výpůjčku nebytového prostoru o výměře 44,6 m2 v domě č. p. 1511 v ul. Hřebečské 
č. o. 3 v Moravské Třebové příspěvkové organizaci města Sociální služby města 
Moravská Třebová, IČO: 00194263, se sídlem Svitavská 308/8, Moravská Třebová, 
za účelem uskladnění inventáře. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 
od 01.08.2017 do 31.12.2018. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.08.2017 
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2780/R/070817: 
 

výpůjčku části nebytového prostoru o výměře 145 m2 v objektu zimního stadionu č. p. 
1632 v ul. Nádražní č. o. 18 v Moravské Třebové TJ Slovan Moravská Třebová, IČO: 
43508511, se sídlem Nádražní 1145/12, Moravská Třebová, za účelem provozování 
restaurace - občerstvení. Město Moravská Třebová vyslovuje souhlas k případnému 
pronájmu dalšímu subjektu, který by toto zařízení provozoval.   
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.08.2017 
 
2781/R/070817: 
 

prominutí nájmu za květen 2017 ve výši 3.501 Kč za pronájem bytu č. 3 o velikosti 1 
+ 1 v domě č. p. 30 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové nájemci, z 
důvodu prodlevy při připojení energií. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.08.2017 
 
2782/R/070817: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Olomoucké č. o. 17 v Moravské Třebové. Nájemní smlouva bude automaticky 
prodlužována vždy o 1 měsíc v případě úhrady nájmu za příslušný kalendářní měsíc 
a úhrady dluhu za nájem v pravidelné měsíční splátce. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.08.2017 
 
2783/R/070817: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
uzavření vlastní smlouvy na zřízení a provozování rozvodu nízkého napětí na 
pozemku parc. č. 1190 v obci a katastrálním území Moravská Třebová a o právu 
provést stavbu s ČEZ Distribuce, a.s. IČO: 24729035 jako budoucím oprávněným. 
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 připočtena DPH v 
zákonné výši. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného 
břemene.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
2784/R/070817: 
 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a provozování 
distribuční soustavy kabelového vedení NN  v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová na pozemcích parc. č. 2055/1, 2055/104, 2055/106, 2055/121, 2055/122, 
2055/126, 2055/132 a 2055/133  s ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035. Rozsah 
věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 2944-360/2017, který bude 
nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny ve výši 46.000 Kč, na dobu 



 Město Moravská Třebová 4   

 Usnesení rady města ze dne  07.08.2017 

neurčitou. K takto stanovené ceně bude připočtená DPH v zákonné výši. Náklady 
spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
2785/R/070817: 
 

výkup části pozemku parc. č. 888 o  výměře 33 za cenu dle znaleckého posudku s 
tím, že náklady spojené s převodem uhradí město.      
  

Z: Viera Mazalová 
 
2786/R/070817: 
 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM – 0020/2017 na akci „ZŠ Čs. 
armády, Moravská Třebová – Výměna oken ve 3. nadzemním podlaží“ s firmou 
OKNOSTAV CZ, s.r.o., Špalkova 49, 789 61 Bludov, IČO: 26856824, podle 
předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2787/R/070817: 
 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM – 0021/2017 na akci „ZŠ Kostelní 
náměstí, Moravská Třebová – Výměna oken ve 3. nadzemním podlaží“ s firmou 
OKNOSTAV CZ, s.r.o., Špalkova 49, 789 61 Bludov, IČO: 26856824, podle 
předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2788/R/070817: 
 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM – 0022/2017 na akci „MŠ Tyršova, 
Moravská Třebová – rekonstrukce sociálního zařízení ve II. a III. sekci“ s firmou 
KOLP, s.r.o., Kamenná 4b, 639 00 Brno, IČO: 60110066, podle předloženého 
návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2789/R/070817: 
 

 vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Chodník podél silnice II/368, ulice 
Lanškrounská - Sušice, Moravská Třebová" firmu EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 
980/21, 789 01 Zábřeh, IČO: 41031024. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2790/R/070817: 
 

 uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Chodník 
podél silnice II/368, ulice Lanškrounská - Sušice, Moravská Třebová" firmu EKOZIS 
spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČO: 41031024, dle předloženého 
návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
2791/R/070817: 
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vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku “Stezka pro chodce a cyklisty ulice 
Olomoucká - I. etapa, Moravská Třebová" firmu EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 
110 00 Praha - Nové Město, IČO: 45274924. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2792/R/070817: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Stezka 
pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká - I. etapa, Moravská Třebová" s firmou 
EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha - Nové Město, IČO: 45274924, 
dle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2793/R/070817: 
 

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory stavební obnovy a 
restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v 
Pardubickém kraji na rok 2017 s Pardubickým krajem, IČO: 70892822, na akci 
"Moravská Třebová, barokní kříž, obnova" ve výši 50.000 Kč, dle předloženého 
návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2794/R/070817: 
 

následující stanovisko k podnětu Ing. Jiřího Kalabuse ze dne 06.07.2017 ve věci 
dopravní situace ve městě - upozornění na nežádoucí skutečnosti a požadavky na 
jejich zlepšení: Rada města se ztotožňuje s předloženými stanovisky Ing. Petra 
Václavíka, vedoucího odboru dopravy městského úřadu a Radovana Zobače, velitele 
městské policie. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
2795/R/070817: 
 

přistoupení města Moravská Třebová jako vedlejšího účastníka k řízení, vedenému 
Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 65 A 3/2017 o návrhu na zrušení opatření 
obecné povahy – Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze dne 5.10.2016 s 
tím, že bude uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení dle § 34 soudního řádu 
správního. 
  

Z: Miloš Izák 
 
 
Rada města souhlasí: 
 
2796/R/070817: 
 

s bezplatným umístěním 5 ks reklamních poutačů TJ Slovan Moravská Třebová, z.s., 
IČO: 43508511, se sídlem Nádražní 1145/12, 571 01 Moravská Třebová,  na 
nemovitostech v majetku Města Moravská Třebová v termínu od 15. srpna 2017 do 
30. září 2017. Umístění bude provedeno na těchto místech: 



 Město Moravská Třebová 6   

 Usnesení rady města ze dne  07.08.2017 

1) na oplocení víceúčelového hřiště v ulici Jiráskově  
2) na oplocení hřiště v ul. Komenského 
3) na oplocení Aquaparku v ul. J. K. Tyla 
4) na oplocení MŠ Jiráskova 
5) na budově Rehau arény v ul. Nádražní. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města nesouhlasí: 
 
2797/R/070817: 
 

s ubytováním na městské ubytovně v ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové.  
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.08.2017 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2798/R/070817: 
 

schválit výkup pozemku parc. č. 3395/9  o výměře 1 m2, druh pozemku orná půda v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Udánky,  který vznikl novým 
geometrickým plánem z původního pozemku parc. č. 3395/6 z vlastnictví paní Z. za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 109 Kč, která bude prodávající uhrazena do 
10 dnů  od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí 
město Moravská Třebová.                
  

Z: Viera Mazalová 
 
2799/R/070817: 
 

schválit výkup pozemku parc. č. 3110/9  o výměře 138 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, ostatní komunikace v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Udánky,  z vlastnictví paní S., za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 7.502 Kč, 
která bude prodávající uhrazena do 10 dnů  od podpisu kupní smlouvy,  a z 
vlastnictví manželů R., za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 7.502 Kč, která 
bude prodávajícím uhrazena do 10 dnů  od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené 
s převodem nemovitosti uhradí město Moravská Třebová.                
  

Z: Viera Mazalová 
 
2800/R/070817: 
 

schválit podání žádosti o převod pozemku parc. č. 3110/10 o výměře 15 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace z vlastnictví ČR Státního pozemkového 
úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 1300 Praha, IČO: 01312774. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 15.05.2017 
 
2801/R/070817: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 2711/143 o výměře 135 m2, druh pozemku ostatní 
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plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. 
Holandská, který vznikl novým geometrickým plánem z původního pozemku parc. č. 
2711/1,  za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 19.611 Kč, která bude uhrazena 
před podpisem kupní smlouvy.  Nad rámec kupní ceny uhradí kupující náklady 
spojené s převodem nemovitosti, a to ve výši 4.819 Kč.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2802/R/070817: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  
 

2803/R/070817: 
 

předložený zápis z jednání Samosprávné komise Sušice ze dne 26.05.2017.  
  
 

2804/R/070817: 
 

předložený zápis z jednání Komise životního prostředí rady města ze dne 6. 6. 2017. 
  
 

2805/R/070817: 
 

předložený zápis z jednání komise památkové péče ze dne 12.06.2017. 
 
 

2806/R/070817: 
 

předložený zápis z jednání komise památkové péče ze dne 10.07.2017. 
  
 

2807/R/070817: 
 

předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
konané dne 27.06.2017.  
  
 

2808/R/070817: 
 

předložený zápis z jednání Samosprávné komise Boršov ze dne 30.05.2017. 
  
 

2809/R/070817: 
 

rezignaci paní Drahomíry Dokoupilové na členství v komisi Zdravého města a místní 
Agendy 21. 
  

Z: Pavel Brettschneider 
 
2810/R/070817: 
 

oznámení ředitelky I. Mateřské školy, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres 
Svitavy paní Hany Kotoulkové o ukončení pracovního poměru dohodou ke dni 30. 9. 
2017. 
  
 
 

2811/R/070817: 
 

předloženou zprávu o vyřizování stížností a petic za I. pololetí roku 2017. 
  
 

2812/R/070817: 
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předložený zápis do kroniky města Moravské Třebové za rok 2016. 
  
 

2813/R/070817: 
 

předložený podnět Ing. Jiřího Kalabuse ze dne 06.07.2017 ve věci dopravní situace 
ve městě - upozornění na nežádoucí skutečnosti a požadavky na jejich zlepšení a 
předložená stanoviska Ing. Petra Václavíka, vedoucího dopravy městského úřadu a 
Radovana Zobače, velitele městské policie k tomuto podnětu. 
  
 

2814/R/070817: 
 

skutečnost, že do realizace nového zadávacího řízení bude příspěvková organizace 
Sociální služby města Moravská Třebová zajišťovat dodávku drogistického a 
hygienického zboží dle podmínek původně uzavřené rámcové smlouvy s firmou 
PAPERA s.r.o.,Svitavy, IČO: 25945653. 
  

Z: Milan Janoušek 
 
2815/R/070817: 
 

předloženou informaci o chystaném projektu partnerského města Banské Štiavnice 
„Stretnutie partnerských miest 2018“, s možnou účastí města Moravská Třebová a 
prezentací tradičními řemesly nebo folklórními soubory.  
  
 

2816/R/070817: 
 

návštěvu zaměstnanců Kulturních služeb města Moravská Třebová v partnerském 
městě Banská Štiavnica a úhradu cestovních výdajů spojených s dopravou jedním 
osobním automobilem z rozpočtu Kulturních služeb města. 
  

 
 
Rada města jmenuje: 
 
2817/R/070817: 
 

Bc. Stanislava Vodáka členem Komise rady města Moravská Třebová pro prevenci 
kriminality. 
  

Z: Hana Navrátilová 
 
2818/R/070817: 
 

Ing. Josefa Jílka členem komise Zdravého města a místní Agendy 21 na uvolněné 
místo po Drahomíře Dokoupilové. 
  

Z: Ludmila Lišková 
 
2819/R/070817: 
 

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, konkursní komisi na 
obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace I. Mateřská 
škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy: 
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− člen určený zřizovatelem, předseda: JUDr. Miloš Izák 
− člen určený zřizovatelem: Ing. Mgr. Dana Buriánková 
− člen určený krajským úřadem: Mgr. Miluše Málková 
- odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství: Magda 
Srncová   
− pedag. pracovník příslušné přísp. organizace: Eva Konečná 
− školní inspektor České školní inspekce: Mgr. Ladislava Jindrová  
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města odvolává: 
 
2820/R/070817: 
 

Ing. Martina Švancaru z funkce člena Komise rady města Moravská Třebová pro 
prevenci kriminality. 
  

Z: Hana Navrátilová 
 
 
Rada města zmocňuje: 
 
2821/R/070817: 
 

starostu města podepsat zápis do kroniky města Moravské Třebové za rok 2016 a 
vydat tak souhlas obce s obsahem zápisu.   
  
 

2822/R/070817: 
 

vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství k prominutí nájmu za 
pronájem bytů a nebytových prostor v majetku města z objektivních důvodů 
způsobených na straně dodavatelů energií max. za 1 měsíc.    
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.08.2017 
 
 
Rada města pověřuje: 
 
2823/R/070817: 
 

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, Bc. Ivanu Kelčovou funkcí 
tajemníka konkursní komise v rámci konkursního řízení na ředitele/ředitelku I. 
Mateřské školy, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
2824/R/070817: 
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v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, konkurs na obsazení 
pracovního místa ředitele/ředitelky I. Mateřské školy, Piaristická 137, Moravská 
Třebová, okres Svitavy s předpokládaným nástupem 1. 10. 2017, ve znění dle 
předložené přílohy č. 2. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2825/R/070817: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Elektronická úřední deska pro Město 
Moravská Třebová“ a schvaluje:  
 
1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: 
- AV MEDIA, a.s., Praha 15, Hostivař, Pražská 1335/63, IČO: 48108375   
- Ki-Wi Digital s.r.o., Brno, Lidická 971/25, IČO: 27816451 
- SPOJMONT Brno, spol. s r.o., Brno-střed, Trnitá, Křenová 210/64, IČO: 15548341  
- Infos Art, s.r.o., Olomouc, Nové Sady, Valdenská 363/27, IČO: 25849638 
- emam s.r.o., Blansko, Poříčí 2466/30, IČO: 29284414 
 
2. Hodnotící komisi ve složení:   
- Ing. Pavel Brettschneider, člen (Ing. Václav Mačát, náhradník)   
- Bc. Radim Šmehlík, člen (Ing. Dana Buriánková, náhradník)   
- Ing. Pavel Šafařík, člen (Ing. Stanislav Zemánek, náhradník)   
- Ing. Daniela Blahová, člen (Ing. Tomáš Kolkop, náhradník) 
 
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky:   
- Celková nabídková cena včetně DPH - 100 %  
  

Z: Pavel Šafařík 
 
2826/R/070817: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku "Obnova střechy – Dům dětí a 
mládeže, Moravská Třebová“ a schvaluje: 
 
1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou pro předložení nabídky: 
- JS Moravská Třebová s.r.o., Linhartice 60, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
28811852  
- Josef Šťastný, Brněnská 50/45, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 11097442 
- FAST střechy s.r.o., Smetanova 2065, 547 01 Náchod, IČO: 27537676 
- DACH SYSTÉM s.r.o., Chválkovická 220/45, 779 00 Olomouc, IČO: 25367501 
- Bromach, spol. s r.o., Dobrovského 83, Žichlínské předměstí, 563 01 Lanškroun, 
IČO: 27467520 
- Milan Hloušek, Lanškrounská 239/66, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 68682018 
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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: 
 
2827/R/070817: 
 

část svého usnesení č. 2510/R/150517, kterým schválila výpověď z nájmu bytu č. 3 o 
velikosti 1 + 1 v ul. Olomoucké č. o. 17 v Moravské Třebové v souladu s § 2291, 
odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, neboť porušil svou povinnost 
vyplývající z nájmu bytu zvlášť závažným způsobem. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.08.2017 
 
 
Rada města odkládá: 
 
2828/R/070817: 
 

projednání tisku č. 17, Koncepce prevence kriminality města Moravská Třebová na 
období 2017 - 2020, na příští jednání rady města. 
  

Z: Hana Navrátilová 
 
 
V Moravské Třebové 07.08.2017 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


