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Usnesení 
 
z 80. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 02.10.2017 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2950/R/021017: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

2951/R/021017: 
 

změnu termínu úkolu rady města č. 1880/R/220816 z původního termínu 30.09.2017 
na nový termín 30.11.2017. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
2952/R/021017: 
 

bezplatné použití znaku města na propagační materiály a web spolku RC autoklub 
ČR, se sídlem Zahradnická 845/33, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 444473575. 
  

Z: Jana Zemánková 
 
2953/R/021017: 
 

udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 7/2016, směrnice Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, na nákupy, dodávky a práce související s realizací výstavy 
"Ladislav Velen ze Žerotína a Moravské Athény" ve Valdštejnském paláci v Praze pro 
Kulturní služby města Moravská Třebová.   
  

Z: František Žáček 
 
2954/R/021017: 
 

uzavření servisní smlouvy k programovému vybavení Forester s firmou IterSoft s.r.o. 
Choceň, nábřeží Krále Jiřího 774, 565 01 Choceň, IČO: 25970097 v souladu s 
předloženým návrhem. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.10.2017 
 
2955/R/021017: 
 

uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 
plynárenského zařízení a smlouvy o nájmu plynárenského zařízení pro 4 RD v 
lokalitě ul. Nová s firmou GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 
Labem, IČO: 27295567, podle předložených návrhů. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2956/R/021017: 
 

uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání mezi městem Moravská Třebová jako 
centrálním zadavatelem (centrálním odběratelem)  a Základní školou Mikulov, 
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Hraničářů 617 E, příspěvkovou organizací, IČO: 70279055, se sídlem 69201 
Mikulov, Hraničářů 69/617e jako veřejným zadavatelem (podřazeným odběratelem) z 
důvodu poptávky po elektrické energii v hladině vysokého napětí na rok 2018, dle 
předloženého návrhu.   
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.10.2017 
 
2957/R/021017: 
 

uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. OSV/17/20327 s Pardubickým krajem, se sídlem 
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, o poskytnutí účelové 
dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Moravská 
Třebová (celková maximální výše dotace činí 14.085.000 Kč a je určena na zajištění 
sociální služby - domov pro seniory). 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2958/R/021017: 
 

uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. OSV/17/20328 s Pardubickým krajem, se sídlem 
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, o poskytnutí účelové 
dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Moravská 
Třebová (celková maximální výše dotace činí 1.018.000 Kč a je určena na zajištění 
sociální služby – pečovatelská služby). 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2959/R/021017: 
 

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM 0038/2016 na akci „PDPS - 
Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého v Moravské Třebové“ s firmou HUTNÍ 
PROJEKT Frýdek-Místek a.s., se sídlem 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 
45193584, podle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2960/R/021017: 
 

uzavření Dodatku č. 2 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 
 
2961/R/021017: 
 

uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. OR/16/24503 - ke Smlouvě o poskytnutí dotace na 
akci „Doplnění infrastruktury cestovního ruchu – Volnočasový areál Knížecí louka, 
Moravská Třebová“ s Pardubickým krajem, Komenského náměstí č. 125, 532 11 
Pardubice, IČO: 70892822, podle předloženého návrhu.   
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Z: Miroslav Netolický 
 
2962/R/021017: 
 

schvaluje pořádání trhů na nám. T.G. Masaryka v Moravské Třebové v náhradním 
termínu dne 18.10.2017. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2963/R/021017: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 234/3 o výměře 191 m2, druh pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, jehož součástí je 
stavba bytového domu č. p. 219, část Město, ul. Krátká č. o. 6. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2964/R/021017: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 5 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Jiráskově č. o. 130 v Moravské Třebové.  
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.10.2017 
 
2965/R/021017: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Jiráskově č. o. 130 v Moravské Třebové.   
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.10.2017 
 
 
Rada města neschvaluje: 
 
2966/R/021017: 
 

podání žádosti o úplatný převod a následné nabytí do majetku města z vlastnictví 
České republiky, Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 
3, IČ 01312774, a to části pozemku parc. č. 2936/55 o výměře 7.759 m2, druh 
pozemku orná půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města doporučuje: 
 
2967/R/021017: 
 

Odboru dopravy Krajského úřadu Pardubického kraje v souvislosti se sdělením o 
ukončení objednávky železniční dopravy na části trati 017 (Moravská Třebová - 
Chornice - Dzbel a Chornice - Velké Opatovice): 
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a) Nejdříve vyřešit dopravní obslužnost Moravskotřebovska a Jevíčska k nově 
budovanému dopravnímu terminálu v Moravské Třebové - směr Česká Třebová a 
b) dopravní obslužnost k vlakům směrem na Brno do železničních stanic Svitavy a 
Skalice nad Svitavou. 
c) Teprve po splnění bodů a) a b) přistoupit ke změnám v organizaci železniční 
dopravy. 
  

Z: Miloš Izák 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2968/R/021017: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  
 

2969/R/021017: 
 

předložený zápis z jednání Komise životního prostředí rady města ze dne 
27.06.2017. 
  
 

2970/R/021017: 
 

předložený zápis z jednání Komise životního prostředí rady města ze dne 
21.09.2017. 
  
 

2971/R/021017: 
 

předložený zápis z jednání Samosprávné komise Boršov ze dne 05.09.2017. 
  
 

2972/R/021017: 
 

předložené zápisy z jednání komise rady města pro prevenci kriminality ze dne 
19.01.2017 a 13.09.2017. 
  

Z: Hana Navrátilová 
 
2973/R/021017: 
 

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

2974/R/021017: 
 

sdělení odboru dopravy Krajského úřadu Pardubického kraje o ukončení objednávky 
železniční dopravy na části trati 017 (Moravská Třebová - Chornice - Dzbel a 
Chornice - Velké Opatovice).  
  
 

2975/R/021017: 
 

 přípravy na rozdílné načasování hlavních sezónních akcí v roce 2018, především 
Dnů slovenské kultury, Hedvábení a Kejklí a kratochvílí.  
  

 
 
Rada města jmenuje: 
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2976/R/021017: 
 

na základě konkursního řízení konaného dne 22.09.2017, v souladu s ustanovením § 
102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění a 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 paní Hanu Zmeškalovou, DiS., ředitelkou příspěvkové 
organizace I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy s 
účinností od 3. 10. 2017. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
2977/R/021017: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Moravská Třebová - Aktualizace 
generelu kanalizace“ a schvaluje: 
 
1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: 
- PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01, Ústí nad 
Labem - Bukov, IČO: 25023829 
- Ing. Petr Prax, 664 57, Měnín 552, IČO: 64504310 
- ADONIX, spol. s r. o., Bratranců Veverkových 645, 530 02, Pardubice - Zelené 
Předměstí, IČO: 60110589 

-  KONEKO, spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 
00577758 
 
2. Hodnoticí komisi ve složení:  
- Ing. Pavel Brettschneider - člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník  

- Miroslav Jurenka - člen, Ing. Daniela Maixnerová - náhradník  
- Ing. Dana Mikulková - člen, Martin Šibor - náhradník  
 

3. Hodnoticí kritérium obsažené v zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku:  
-  nejnižší nabídková cena vč. DPH  
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2978/R/021017: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku „Parkoviště u kulturního domu v 
Boršově“ a schvaluje: 
 
1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou pro předložení nabídky: 
- STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744 
- M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868 
- SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl - Nedošín, IČO: 
25274104 
- Habau CZ s.r.o., Žižkova třída 1321/1, 370 01 České Budějovice, IČO 26068338 
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- JS Moravská Třebová s.r.o., Linhartice 60, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
28811852  
 

2. Hodnotící komisi ve složení: 
- Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník 
- Miroslav Jurenka – člen, Ing. Daniela Maixnerová - 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: 
 
2979/R/021017: 
 

své usnesení č. 2462/R/100417, kterým doporučila zastupitelstvu města schválit 
dobrovolnou opakovanou dražbu ve věci prodeje pozemku parc. č.  234/3 o výměře 
191 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, jehož součástí je stavba bytového domu č. p. 219, část Město, ul. 
Krátká č. o. 6, Moravská Třebová.      
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města ukládá: 
 
2980/R/021017: 
 

vedoucí odboru finančního předložit stanovisko ke zprávě o realizaci doporučení 
vyplývajících z provedených kontrol v Základní umělecké škole Moravská Třebová v 
roce 2016. 
  

Z: Dana Buriánková 
T: 16.10.2017 
 
2981/R/021017: 
 

vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat ve věci prodeje 
pozemku parc. č.  234/3, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 
je bytový dům č. p. 219, č. o. 6 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
obce Město, ul. Krátká o ceně ve výši 720.000 Kč.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města odkládá: 
 
2982/R/021017: 
 

projednání tisku č. 08, ZUŠ - zpráva o realizaci doporučení vyplývajících z 
provedených kontrol. 
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Z: Mgr. Pavel Vaňkát 
 
2983/R/021017: 
 

projednání tisku č. 19, Upřesnění k tisku - prodej pozemku parc. č. 2055/103, 
Strážnického. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města stanovuje: 
 
2984/R/021017: 
 

plat a jeho složky Haně Zmeškalové, DiS., ředitelce příspěvkové organizace I. 
Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy v souladu se 
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v 
platném znění, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., v platném znění, v souladu s 
předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2985/R/021017: 
 

poplatek za užívání plakátovacích ploch pro volební kampaň podle zákona č. 
247/1995 Sb., § 16 odst. 4, o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a 
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 100 Kč 
včetně DPH za vyhrazené místo pro jednu volební stranu. 
  

Z: Pavel Šafařík 
 
 
V Moravské Třebové 02.10.2017 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


