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Usnesení 
 
z 81. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.10.2017 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2986/R/161017: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

2987/R/161017: 
 

předložený návrh plánu činnosti komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
na II. pololetí 2017. 
  

Z: Eliška Trefilová 
 
2988/R/161017: 
 

následující termíny schůzí rady města v roce 2018: 08.01., 22.01., 19.02., 05.03., 
19.03., 09.04., 14.05., 21.05., 04.06., 02.07., 23.07., 06.08., 20.08., 17.09., 01.10., 
15.10.,  29.10., 12.11., 26. 11., a to vždy od 16:00 hod. 
  

Z: Miloš Izák 
 
2989/R/161017: 
 

následující termíny schůzí rady města jako jediného společníka obchodní společnosti 
Technické služby Moravská Třebová s.r.o. při výkonu funkce valné hromady 
společnosti v roce 2018: 19.02., 09.04., 21.05., 20.08., 12.11., a to vždy od 15:00 
hod. 
  

Z: Miloš Izák 
 
2990/R/161017: 
 

navržený postup realizace doporučení vyplývajících ze zprávy o provedené 
veřejnosprávní kontrole v Základní umělecké škole Moravská Třebová v roce 2016. 
  

Z: Pavel Vaňkát 
 
2991/R/161017: 
 

odpis pohledávky Sociálních služeb města Moravská Třebová za firmou NJK 
UNICOS, Klatovy, IČO: 18237576 ve výši 2 527,56 Kč v souladu se zákonem o dani 
z příjmu. 
  

Z: Milan Janoušek 
 
2992/R/161017: 
 

změnu odpisového plánu organizace Sociální služby města Moravská Třebová pro 
rok 2017 dle předloženého návrhu. Celková výše ročních odpisů po změně činí 
229.718,00 Kč. 
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Z: Milan Janoušek 
 
2993/R/161017: 
 

čerpání částky 25.660 Kč z fondu odměn příspěvkové organizace Městská knihovna 
Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové a její využití na překročení prostředků na 
platy v roce 2017. 
  

Z: Mgr. Lenka Greplová 
 
2994/R/161017: 
 

čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace Městská knihovna Ladislava z 
Boskovic v Moravské Třebové do výše 146.000 Kč k časovému překlenutí nesouladu 
mezi výnosy a náklady. 
  

Z: Mgr. Lenka Greplová 
 
2995/R/161017: 
 

předložený operační plán zimní údržby místních komunikací v Moravské Třebové a 
Boršově pro sezónu 2017-2018. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
2996/R/161017: 
 

smlouvu č. objednatele: OKST 0017/17, č. poskytovatele: zak01/207, o poskytování 
služeb GDPR, mezi městem Moravská Třebová a firmou MANA Consulting s.r.o., se 
sídlem U Daliborky 1177, 564 01 Žamberk, IČO: 27460941, dle předloženého 
návrhu.  
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
2997/R/161017: 
 

poskytnutí výjimky z vnitřního předpisu č. 7/2016, směrnice rady města Zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, a to v souladu s ustanovením článku 12 odst. 1 
písm. b) tohoto předpisu, na dodávku služby nastavení systému zabezpečení 
osobních údajů podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Dodavatelem této 
služby bude firma MANA Consulting s.r.o., se sídlem U Daliborky 1177, 564 01 
Žamberk, IČO: 27460941.  
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
2998/R/161017: 
 

uzavření smlouvy o dílo a smlouvy o poskytování služeb technické podpory k 
typovému aplikačnímu programovému vybavení (SPOD) – modulu Sociálně právní 
ochrana dětí a mládeže s firmou GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, Bílé 
Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, dle předložených návrhů. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 30.11.2017 
 
2999/R/161017: 
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uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na zřízení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 1735/4,  parc. č. 1758/3 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová s GasNet, s.r.o. Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 
Ústí nad Labem, IČO 27295567 jako budoucím oprávněným. Rozsah věcného 
břemene bude vyznačen v geometrickém plánu č. 2951-234/2017, který bude 
nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny ve výši 605 Kč včetně DPH, na dobu 
neurčitou. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí povinný z věcného 
břemene.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
3000/R/161017: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
uzavření vlastní smlouvy na zřízení a provozování zemního kabelového vedení vn a 
nn na pozemcích ve vlastnictví města parc. č. 2556/1, 2527/5, 2526/3 a 2489 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 připočtená DPH v zákonné výši. Náklady spojené s uzavřením 
smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
3001/R/161017: 
 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti  na zřízení a uložení 
veřejné kanalizace a vodovodu na pozemku parc. č.  2087/40 a 2087/66 a na 
pozemku parc. č. 2087/19 v obci a katastrálním území Moravská Třebová mezi 
manželi K. a městem Moravská Třebová. Rozsah věcného břemen je vyznačen v 
geometrickém plánu č. 2966-225/2017, který bude nedílnou součástí smlouvy. Věcné 
břemeno - služebnost se zřizuje bezúplatně na dobu neurčitou. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3002/R/161017: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
1. byt č. 3 o velikosti 2 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské Třebové s platností 
od 01.11.2017 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem 
nové nájemní smlouvy 
2. byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s  
platností od 01.11.2017 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před 
podpisem nové nájemní smlouvy 
3. byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 v Moravské Třebové s 
Dětským domovem Moravská Třebová, IČO: 63609177, se sídlem J. K. Tyla 570/65, 
předměstí, 571 01 Moravská Třebová, s platností od 01.11.2017 
4. byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 v Moravské Třebové s 
platností od 01.11.2017 
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5. byt č. 6 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s platností od 
01.11.2017 
6. byt č. 1 o velikosti 2 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 
01.11.2017 
7. byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s platností od 
01.11.2017 
8. byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 128 v Moravské Třebové s platností 
od 01.11.2017 
9. byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s platností od 
01.11.2017 
10. byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 17 v Moravské Třebové s platností od 
01.11.2017 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem 
nové nájemní smlouvy 
11. byt č. 7 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 v Moravské Třebové s 
platností od 01.11.2017 
12. byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 16 v Moravské Třebové s platností od 
01.11.2017 
13. byt č. 6 o velikosti 3 + 1 v ul. Nádražní č. o. 17 v Moravské Třebové s platností od 
01.11.2017 
14. byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Bránské č. o. 10 v Moravské Třebové s platností od 
01.11.2017 
15. byt č. 5 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové s 
platností od 01.11.2017 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.11.2017 
 
3003/R/161017: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na byt č. 9 o velikosti 1 + 0 v ul. 
Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 01.11.2017. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.11.2017 
 
3004/R/161017: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 15.10.2017 do 30.4.2018 na byt č. 4 o 
velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 124 v Moravské Třebové. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.10.2017 
 
3005/R/161017: 
 

poskytnutí úlevy z nájmu (služby) na ubytovně města na ul. Brněnské č. o. 50 v 
Moravské Třebové ve výši 311 Kč z důvodu hospitalizace v nemocnici ve Svitavách 
od 27.08.2017 do 31.08.2017.        
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.10.2017 
 
3006/R/161017: 
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prodloužení umístění zařízení lunaparku Josefa Lagrona, na nám. T. G. Masaryka do 
15.10.2017.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
3007/R/161017: 
 

pořádání trhů na nám. T.G. Masaryka v Moravské Třebové organizovaných manželi 
Ivetou a Jiřím Němcovými v termínech 18.04., 20.06., 19.09. a 19.12.2018 za částku 
ve výši 20.000 Kč/trh. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3008/R/161017: 
 

záměr pachtu dvou částí pozemku parc. č. 2779/1 o výměrách 23 m2 a 8 m2, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, v ul. Dr. Janského, za účelem pěstování 
ovoce a zeleniny u bytového domu.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
3009/R/161017: 
 

záměr pachtu části pozemku parc. č. 1375 o výměře 26 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, v ul. Školní, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u 
bytového domu.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
3010/R/161017: 
 

záměr pachtu pozemku parc. č. 3740 o celkové výměře 263 m2, v obci Moravská 
Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové za účelem sečení trávy. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3011/R/161017: 
 

záměr pronájmu dvou částí pozemku parc. č. 572/1 o výměrách 80 m2 a 50 m2, v 
obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, za 
účelem údržby pozemku, uložení dřeva a zahradní techniky. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3012/R/161017: 
 

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 781 o výměře 197 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, za účelem zřízení odstavné plochy.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
3013/R/161017: 
 

pacht části pozemku parc. č. 1375 o výměře 35 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní za účelem pěstování ovoce a zeleniny pro vlastní 
potřebu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
1773/050405, bod 2. 
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Z: Viera Mazalová 
 
3014/R/161017: 
 

pacht pozemku parc. č. 279/3 o celkové výměře 80 m2 za účelem sečení trávy. Pacht 
bude uzavřen na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude 
stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 4.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
3015/R/161017: 
 

pronájem nebytového prostoru o výměře 30,9 m2 v domě č. p. 207 na Zámeckém 
náměstí č. o. 6 v Moravské Třebové Svatopluku Herůfkovi, IČO: 63407281, se 
sídlem Dlážděná 382, 691 05 Zaječí. Smlouva bude uzavřena od 01.01.2018 na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle 
usnesení rady města č. 2532/031297. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.01.2018 
 
3016/R/161017: 
 

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o užívání ze dne 17.11.1992 ve znění dodatků, 
předmětem kterého je výpůjčka nebytových prostor o celkové výměře 103,63 m2 v 
budově muzea č. p. 315 v ul. Svitavské č. o. 18 v Moravské Třebové od 18.11.2017 
do 17.11.2022  za účelem provozování střediska Společnosti česko - německého 
porozumění Walthera Hensela z.s.,  IČO: 46452788, se sídlem Svitavská 315/18, 
Předměstí, 571 01 Moravská Třebová. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.11.2017 
 
3017/R/161017: 
 

úpravu čl. IV. odst. 1 smlouvy o výpůjčce č. OMM 38/13 ze dne 15. dubna 2013, 
kterou Město Moravská Třebová vypůjčilo Sboru dobrovolných hasičů Sušice, 
Moravská Třebová IČO: 64211452 se sídlem Sušice 150 (dříve Sušice 57), 
Moravská Třebová budovu č. p. 150, stojící na pozemku parc. č. 3791/27, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová takto: usnesením rady města Moravská 
Třebová č. 3092/R/250313 byl schválen podnájem vypůjčené budovy s tím, že Sbor 
dobrovolných hasičů Sušice předloží smlouvu o podnájmu k připomínkování Městu 
Moravská Třebová a k 31. 12. každého kalendářního roku sdělí půjčiteli výši 
nájemného, které v daném roce obdržel a předloží vyúčtování jeho použití. Platnost 
této úpravy bude od 01.01.2018  do 31.12.2020. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3018/R/161017: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 1893/5 o celkové výměře 40 m2, druh pozemku 
zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Jevíčská.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
3019/R/161017: 
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záměr prodeje podílu ideálních 541/10000 stavební parcely č. 2772 o výměře 417 
m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, část Předměstí, ul. Dr. Janského v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
3020/R/161017: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 3808/3 o celkové výměře 88 m2, druh pozemku 
zahrada v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
3021/R/161017: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 3374/1 o celkové výměře 138 m2, druh pozemku 
zahrada v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
3022/R/161017: 
 

uzavření Smlouvy č. 232/B1/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 na akci „Chodník podél silnice 
II/368 ulice Lanškrounská - Sušice, Moravská Třebová“ se Státním fondem dopravní 
infrastruktury se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508, v souladu 
s předloženým návrhem. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3023/R/161017: 
 

uzavření Smlouvy č. 232/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 na akci „Stezka pro chodce a 
cyklisty ulice Olomoucká - I. etapa, Moravská Třebová“ se Státním fondem dopravní 
infrastruktury se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508, v souladu 
s předloženým návrhem.  
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3024/R/161017: 
 

uzavření Závěrkového listu s vítězem výběrového řízení firmou CENTROPOL 
ENERGY, a.s., se sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 
25458302, na dodávku elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky 
elektrické energie v napěťové hladině vysokého napětí pro příspěvkovou organizaci 
Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy, se sídlem 
Palackého 1351/33, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 62031813, od 01.01.2018 do 
31.12.2018..  
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.10.2017 
 
3025/R/161017: 
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vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce budov C a D domova 
pro seniory v Moravské Třebové" firmu FORTEX - AGS, a.s., Jílová 1550/1, 787 01 
Šumperk, IČO: 00150584. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3026/R/161017: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
"Rekonstrukce budov C a D domova pro seniory v Moravské Třebové" firmou 
FORTEX - AGS, a.s., Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, IČO: 00150584, podle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3027/R/161017: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Parkoviště u kulturního domu v 
Boršově, Moravská Třebová“ firmu M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, 
IČO: 42196868. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3028/R/161017: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Parkoviště u kulturního domu v Boršově, Moravská Třebová“ s firmou M-SILNICE 
a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3029/R/161017: 
 

změnu výšky parkovací věže projektu Dopravní terminál Moravská Třebová z 6,50 m 
na 11,00 m a kapacity z 66 na 118 parkovacích pozic. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města souhlasí: 
 
3030/R/161017: 
 

se zařazením projektových záměrů školských organizací města do Strategického 
rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová 
do roku 2023 v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města doporučuje: 
 
3031/R/161017: 
 

řediteli Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy okamžité 
uzavření bazénu z důvodu narušených železobetonových stropů v 1. podzemním 
podlaží budovy. 
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Z: Mgr. Petr Vágner 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
3032/R/161017: 
 

schválit následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2018: 05.02., 12.03., 
23.04., 18.06., 03.09., 05.11., 10.12., a to vždy od 15:00 hod. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
3033/R/161017: 
 

schválit obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebová o regulaci provozování 
hazardních her v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3034/R/161017: 
 

schválit změny v místních a pomístních názvoslovích v katastrálním území Moravská 
Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, dle předložených návrhů. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3035/R/161017: 
 

schválit bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2087/38 o výměře 1384 m2, druh 
pozemku orná půda a parc. č. 2087/67 o výměře 56 m2, druh pozemku ostatní plocha 
včetně stavby komunikace, veřejné části kanalizace a vodovodu a kabelu veřejného 
osvětlení v nich uložených a uložených také v pozemcích parc. č. 2087/19, 2087/38, 
2087/40 a 2087/66.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
3036/R/161017: 
 

schválit dohodu o úhradě dluhu ve výši 13.615 Kč ve splátkách tak, že dlužník uhradí 
tuto částku v 25 pravidelných měsíčních splátkách. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
3037/R/161017: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  
 

3038/R/161017: 
 

předložený zápis z jednání Samosprávné komise Sušice ze dne 21.09.2017.  
  
 

3039/R/161017: 
 

předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
konané dne 26.09.2017. 
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3040/R/161017: 
 

předloženou zprávu z jednání Komise památkové péče rady města dne 02.10.2017. 
  

Z: Miloslav Kužílek 
 
3041/R/161017: 
 

vítěze výběrového řízení firmu CENTROPOL ENERGY, a.s., se sídlem Vaníčkova 
1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25458302, na dodávku elektrické energie v 
rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie v napěťové hladině vysokého 
napětí pro příspěvkovou organizaci Základní škola Moravská Třebová, Palackého 
1351, okres Svitavy, se sídlem Palackého 1351/33, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
62031813, od 01.01.2018 do 31.12.2018.   
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.10.2017 
 
3042/R/161017: 
 

předložené nabídky uchazečů na využití budovy Dětské nemocnice. 
  
 

3043/R/161017: 
 

předložené statické posouzení železobetonových stropů v 1. podzemním podlaží 
budovy bazénu v areálu Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, okres 
Svitavy. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města pověřuje: 
 
3044/R/161017: 
 

organizátora zadávacího řízení, aby Výzvu k podání nabídky a zadávací 
dokumentaci k veřejné zakázce "Implementace CAF" odeslal následujícím firmám: 
- ATTN Consulting s.r.o., IČO: 25894978 
- Icontio CR, s.r.o., IČO: 29305012 
- CATANIA GROUP s.r.o., IČO: 28253591 
  

Z: Pavel Šafařík 
 
3045/R/161017: 
 

organizátora zadávacího řízení, aby Výzvu k podání nabídky a zadávací 
dokumentaci k veřejné zakázce "Strategický plán rozvoje města" odeslal 
následujícím firmám: 

CASSIA DEVELOPMENT & CONSULTING s.r.o., IČO: 28093941 

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., IČO: 45797170 

BERMAN GROUP s.r.o., IČO: 25924206 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města vyhlašuje: 
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3046/R/161017: 
 

zadávací řízení na veřejnou zakázku „Implementace CAF“ a schvaluje: 
 
1. Komisi pro otevírání obálek, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek, která bude 
současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace uchazečů: 
- Ing. Pavel Brettschneider, člen, Ing. Václav Mačát, náhradník  
- Ing. Pavel Šafařík, člen, Ing. Marek Němec, náhradník 
- Ing. Stanislav Zemánek, člen, JUDr. Jana Zemánková, náhradník 
- Ing. Andrej Kašický, člen, Ing. Dana Buriánková, náhradník 
- Ing. Miloš Mička, člen, Ing. Josef Jílek, náhradník                    
 
2. Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná 
podle metodického pokynu poskytovatele dotace „OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO 
ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU 
ZAMĚSTNANOST“, číslo vydání 6, datum účinnosti 01.05.2017. 
 
3. Lhůtu pro podání nabídek: minimálně 10 kalendářních dnů ode dne uveřejnění 
výzvy k podání nabídek. 
 
4. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky: nabídková cena včetně 
DPH. 
  

Z: Pavel Šafařík 
 
3047/R/161017: 
 

zadávací řízení na veřejnou zakázku „Strategický plán rozvoje města“ a schvaluje: 
 
1. Komisi pro otevírání obálek, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek, která bude 
současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace uchazečů: 
- Ing. Václav Mačát, člen, Ing. Pavel Brettschneider, náhradník 
- Ing. Miroslav Netolický, člen, Karel Musil, náhradník 
- Ing. Stanislav Zemánek, člen, JUDr. Jana Zemánková, náhradník 
- Ing. Andrej Kašický, člen, Ing. Dana Buriánková, náhradník 
- Miroslav Jurenka, člen, Ing. Daniela Maixnerová, náhradník               
 
2. Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná 
podle metodického pokynu poskytovatele dotace „OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO 
ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU 
ZAMĚSTNANOST“, číslo vydání 6, datum účinnosti 1. 5. 2017. 
 
3. Lhůtu pro podání nabídek: minimálně 10 kalendářních dnů ode dne uveřejnění 
výzvy k podání nabídek. 
 
4. Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria ekonomická 
výhodnost nabídky, které je složeno ze dvou dílčích hodnotících kritérií, kterými jsou: 
- KRITÉRIUM Č. 1: Nabídková cena předmětu veřejné zakázky (v Kč včetně DPH), 
váha 60 % 
- KRITÉRIUM Č. 2: Kvalita Koncepce realizace strategického plánu, váha 40 % 
  

Z: Miroslav Netolický 
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3048/R/161017: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku technický dozor stavby "Rekonstrukce 
budov C a D domova pro seniory v Moravské Třebové" a schvaluje:  
 
1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k podání nabídky:  
- Sinc s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 
28814878  
- JAFIS s.r.o., Moravská 786, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, IČO: 25963244   
- OPTIMA, spol. s r.o., Vysoké Mýto, Žižkova 738/IV, PSČ 56601, IČO: 15030709 
- LP staving s.r.o., Domašov, Větrov 160, PSČ 66483, IČO: 29222745 
- K4 a.s., Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 60734396   
- INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, Brno-město, 602 00 Brno, 
IČO: 60742470      
       
2. Hodnotící komisi ve složení:  
- Ing. Pavel Brettschneider - člen, Mgr. Miroslav Muselík - náhradník  

- Karel Musil - člen, Ludmila Lišková - náhradník    
- Miroslav Jurenka - člen, Ing. Daniela Maixnerová - náhradník  

- Pavel Mitáš - člen, Ing. Petr Vrbka - náhradník 
 
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková 
cena. Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od 
nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při 
hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města promíjí: 
 
3049/R/161017: 
 

TJ Slovan Moravská Třebová, IČO: 43508511 úhradu za pronájem prostor 
Městského muzea na společenský večer travních lyžařů konaný dne 03.11.2017. 
  

Z: František Žáček 
 
 
Rada města ukládá: 
 
3050/R/161017: 
 

řediteli Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy přijmout 
opatření k zajištění náhradní výuky plavání a informovat o nich radu města. 
  

Z: Mgr. Petr Vágner 
 
 
Rada města odkládá: 
 
3051/R/161017: 
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projednání tisku č. 27, Vjezd na pozemek města. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3052/R/161017: 
 

projednání tisku č. 32, Oblastní charita - dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu 
nemovitosti. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
V Moravské Třebové 16.10.2017 
Zapsal: Stanislav Zemánek 
 

 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


