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Usnesení 
 
z 83. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 13.11.2017 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
3089/R/131117: 
 

předložený program schůze rady města s provedenou změnou, přesun tisku č. 35 
jako 2. bod jednání.                       
  
 

3090/R/131117: 
 

poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem za první 
pololetí roku 2017: 
- Mgr. Zdence Šafaříkové, ředitelce Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 
179, okres Svitavy, 
- Mgr. Petru Vágnerovi, řediteli Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, 
okres Svitavy s provedenou úpravou, 
- Mgr. Jaroslavě Skácelíkové, ředitelce Základní školy Moravská Třebová, Kostelní 
nám. 21, okres Svitavy, 
- Magdě Srncové, ředitelce II. Mateřské školy Jiráskova 1141, Moravská Třebová, 
okres Svitavy, 
- Jiřímu Kobylkovi, řediteli Domu dětí a mládeže Moravská Třebová, okres Svitavy,  
- Mgr. Pavlu Vaňkátovi, řediteli Základní umělecké školy Moravská Třebová, 
- Mgr. Lence Greplové, ředitelce Městské knihovny Ladislava z Boskovic v 
Moravské Třebové, 
- Mgr. Milanu Janouškovi, řediteli Sociálních služeb města Moravská Třebová, 
- MgA. a Mgr. Františku Žáčkovi, řediteli Kulturních služeb města Moravská 
Třebová 
dle předloženého návrhu. 

Tyto odměny budou vyplaceny ze mzdových prostředků příslušné příspěvkové 
organizace, nemají vliv na rozpočet města. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3091/R/131117: 
 

navýšení mzdových limitů příspěvkových organizací města pro rok 2017 takto: 
-  II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy – 343.000 Kč 
(vč. náhrad, bez zák. odvodů, vč. OON, vč. dotace ÚP) 
-  Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy -  358.000 Kč 
(bez zákonných odvodů, vč. náhrad, OON a dotací poskytnutých od jiných subjektů) 
-  Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové – 1.900.000 Kč (vč. 
náhrad, bez zákonných odvodů, vč. OON), 
-  Kulturní služby města Moravská Třebová – 4.185.000 Kč (vč. náhrad, bez 
zákonných odvodů, včetně OON), 
-  Sociální služby města Moravská Třebová – 29.540.000 Kč (vč. náhrad, bez 
zákonných odvodů, včetně OON a dotací poskytnutých od jiných subjektů). 
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Z: Dana Buriánková 
 
3092/R/131117: 
 

čerpání částky 5.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace II. Mateřská 
škola Moravská Třebová, Jiráskova 1141, okres Svitavy a její využití k rozvoji 
činnosti organizace. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3093/R/131117: 
 

čerpání částky 1.980 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola 
Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy a její využití k rozvoji činnosti 
organizace. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3094/R/131117: 
 

uzavření Turistického informačního centra v Moravské Třebové ve dnech od 
23.12.2017 do 01.01.2018.  
  

Z: Dana Buriánková 
 
3095/R/131117: 
 

měsíční nájemné za 1m2 podlahové plochy bytu v Moravské Třebové kromě bytů v 
lokalitě ulice Školní takto: 
-   od 01.12.2017  ve výši 57 Kč za m2 u všech nově přidělených bytů 
-  od 01.01.2018  ve výši 57 Kč za m2 u znovuschvalovaných nájemních smluv na 
dobu určitou 1 rok a méně, které končí v průběhu období od 01.01.2018 do 
31.05.2018 
-  od 01.06.2018 ve výši 57 Kč za m2 u všech obsazených bytů s uzavřenou nájemní 
smlouvou na dobu neurčitou a na dobu určitou 1 rok a méně, které končí po datu 
01.06.2018  
-  od 01.12.2017 ve výši 60 Kč za m2 u nově přidělených bytů, kde byla provedena 
rekonstrukce nad 50.000 Kč.  
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.06.2018 
 
3096/R/131117: 
 

měsíční nájemné za 1m2 podlahové plochy bytu v Moravské Třebové u bytů v 
bytovém domě v ul. Svitavské č. o. 7 takto: 
-   od 01.12.2017  ve výši 34 Kč za m2 u všech nově přidělených bytů 
-  od 01.01.2018  ve výši 34 Kč za m2 u znovuschvalovaných nájemních smluv na 
dobu určitou 1 rok a méně, které končí v průběhu období od 01.01.2018 do 
31.05.2018 
-  od 01.06.2018 ve výši 34 Kč za m2 u všech obsazených bytů s uzavřenou nájemní 
smlouvou na dobu neurčitou a na dobu určitou 1 rok a méně, které končí po datu 
01.06.2018 
Rada města stanovuje měsíční nájemné za 1m2 podlahové plochy ve výši 36 Kč za 
m2 u nově přidělených bytů v tomto bytovém domě, kde byla provedena rekonstrukce 
nad 50.000 Kč.  
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Z: Viera Mazalová 
T: 30.06.2018 
 
3097/R/131117: 
 

měsíční nájemné za 1m2 podlahové plochy bytu v Moravské Třebové u bytů v 
bytovém domě v ul. Jiráskově č. o. 124, 126, 128 a 130 od 01.09.2018 ve výši 57 Kč 
za m2. Rada města stanovuje měsíční nájemné za 1m2 podlahové plochy od 
01.09.2018 ve výši 60 Kč za m2 u nově přidělených bytů v tomto bytovém domě, kde 
byla provedena rekonstrukce nad 50.000 Kč.  
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.09.2018 
 
3098/R/131117: 
 

měsíční nájemné za 1m2 podlahové plochy bytu v Moravské Třebové u bytů v 
bytovém domě v ul. Farní č. o. 18 od 01.12.2017  ve výši 57 Kč za m2 pouze u nově 
přidělených bytů.  
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.12.2017 
 
3099/R/131117: 
 

měsíční nájemné za 1m2 podlahové plochy bytu v Moravské Třebové u bytů v 
bytovém domě v ul. Školní č. o. 1, 3, 7 a 9 takto: 
-   od 01.12.2017  ve výši 60 Kč za m2 u všech nově přidělených bytů 
-  od 01.01.2018  ve výši 60 Kč za m2 u znovuschvalovaných nájemních smluv na 
dobu určitou 1 rok a méně, které končí v průběhu období od 01.01.2018 do 
31.05.2018 
-  od 01.06.2018 ve výši 60 Kč za m2 u všech obsazených bytů s uzavřenou nájemní 
smlouvou na dobu neurčitou a na dobu určitou 1 rok a méně, které končí po datu 
01.06.2018  
Rada města stanovuje měsíční nájemné za 1m2 podlahové plochy ve výši 62 Kč za 
m2 u nově přidělených bytů v tomto bytovém domě, kde byla provedena rekonstrukce 
nad 50.000 Kč. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.06.2018 
 
3100/R/131117: 
 

měsíční nájemné za 1m2 podlahové plochy bytu v Moravské Třebové u bytů se 
sníženou kvalitou v bytovém domě v části obce Boršov č. p. 73 takto: 
-   od 01.12.2017  ve výši 51 Kč za m2 u všech nově přidělených bytů 
-  od 01.01.2018  ve výši 51 Kč za m2 u znovuschvalovaných nájemních smluv na 
dobu určitou 1 rok a méně, které končí v průběhu období od 01.01.2018 do 
31.05.2018 
-  od 01.06.2018 ve výši 51 Kč za m2 u všech obsazených bytů s uzavřenou nájemní 
smlouvou na dobu neurčitou a na dobu určitou 1 rok a méně, které končí po datu 
01.06.2018 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.06.2018 
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3101/R/131117: 
 

měsíční nájemné za 1m2 podlahové plochy bytu v Moravské Třebové u bytů v Domě 
zvláštního určení v ul. Svitavské č. o. 20 takto: 
-   od 01.12.2017  ve výši 24 Kč za m2 u všech nově přidělených bytů 
-   od 01.06.2018 ve výši 24 Kč za m2 u všech obsazených bytů s uzavřenou nájemní 
smlouvou na dobu neurčitou. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.06.2018 
 
3102/R/131117: 
 

měsíční nájemné za 1m2 podlahové plochy bytu v Moravské Třebové u bytů v Domě 
zvláštního určení v ul. Svitavské č. o. 24 takto: 
-   od 01.12.2017  ve výši 28 Kč za m2 u všech nově přidělených bytů 
-   od 01.06.2018 ve výši 28 Kč za m2 u všech obsazených bytů s uzavřenou nájemní 
smlouvou na dobu neurčitou. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.06.2018 
 
3103/R/131117: 
 

měsíční nájemné za 1m2 podlahové plochy bytu v Moravské Třebové u bytů v 
bytovém domě v ul. Nádražní č. o. 17 a č. o. 19 od 01.12.2017  ve výši 57 Kč za m2 
pouze u nově přidělených bytů. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.12.2017 
 
3104/R/131117: 
 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 
35 v Moravské Třebové na dobu určitou 1 měsíc s platností od 01.08.2017. Nájemní 
smlouva bude prodlužována vždy o 1 měsíc v případě úhrady splátky dluhu na nájmu 
a za komunální odpad a úhrady nájmu za příslušný kalendářní měsíc. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.11.2017 
 
3105/R/131117: 
 

záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 2273/4 o výměře 70 m2 a parc. č. 2272 o 
výměře 80 m2, oba v obci a katastrálním území Moravská Třebová za účelem zřízení 
odstavné plochy pro motorová vozidla. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3106/R/131117: 
 

pronájem části pozemku parc. č. 781 o výměře 197 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, v ul. Josefské Cyrilu Jiroušovi, IČO: 47486180, se sídlem K. 
Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová, za účelem zřízení odstavné plochy. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, výpovědní lhůta bude čtvrtletní 
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a nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1738/050405, bod 2, 
podmínky smlouvy budou stanoveny dle předloženého návrhu.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
3107/R/131117: 
 

pacht dvou částí pozemku parc. č. 2779/1 o výměrách 23 m2 a 8 m2, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Dr. Janského, 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. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3108/R/131117: 
 

pacht části pozemku parc. č. 1375, o výměře 26 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, za účelem pěstování ovoce a zeleniny pro vlastní potřebu.  
Pachtovní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a 
pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 2.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
3109/R/131117: 
 

pronájem dvou částí pozemku parc. č. 572/1, o výměrách 50 m2 a 80 m2, v obci 
Moravská Třebová a katastrální území Boršov u Moravské Třebové za účelem 
sečení trávy, umístění dřeva a zahradní techniky. Nájemní smlouva bude uzavřena 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné bude stanoveno dle 
usnesení rady města č. 1737/050405, bod 4. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3110/R/131117: 
 

pacht pozemku parc. č. 3740 o celkové výměře 293 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové 
za účelem sečení trávy. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
1737/050405, bod 4. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3111/R/131117: 
 

uzavření předložené dohody o ukončení smlouvy č. OMM 120/13, ze dne 6. prosince 
2013, uzavřené mezi Městem Moravská Třebová a Integrovanou střední školou 
Moravská Třebová, se sídlem Brněnská 1405/41, Moravská Třebová, IČO: 
15034496, o pronájmu části pozemku parc. č. 3891/1, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, za účelem umístění informačního zařízení, ke dni 31. prosince 
2017. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3112/R/131117: 
 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na zřízení a provozování 
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plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 1193/12,  parc. č. 2630/3  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. 2982-381/2017 ze dne 11. 10. 
2017, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné 
břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny ve výši 1.663 Kč 
včetně DPH, na dobu neurčitou. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí dle 
smlouvy investor plynárenského zařízení.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
3113/R/131117: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
uzavření vlastní smlouvy na zřízení a provozování rozvodu nízkého napětí na 
pozemku ve vlastnictví města parc. č. 1409 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová a o právu provést stavbu s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., 
Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 04084063 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 
 
3114/R/131117: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
uzavření vlastní smlouvy na zřízení a provozování rozvodu nízkého napětí na 
pozemku ve vlastnictví města parc. č. 391 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová a o právu provést stavbu s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., 
Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 04084063 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 
 
3115/R/131117: 
 

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 07.04.2016, uzavřené 
mezi městem Moravská Třebová a Charitou Moravská Třebová, IČO: 65189418, se 
sídlem 571 01 Moravská Třebová - Město, Kostelní nám. 24/3, předmětem kterého je 
změna názvu organizace a změna v provozování činností, dle předloženého návrhu.   
  

Z: Viera Mazalová 
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3116/R/131117: 
 

změnu lůžkové kapacity domova pro seniory v Moravské Třebové na 159 lůžek, a to 
od data schválení registrujícím orgánem (Pardubický kraj). 
  

Z: Milan Janoušek 
 
3117/R/131117: 
 

provedení likvidace plynové kotelny domova pro seniory podnikatelem Karlem 
Pliskou, Sušice 135, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 60893044 dle cenové nabídky 
ze dne 17.10.2017. 
  

Z: Milan Janoušek 
 
3118/R/131117: 
 

uzavření dohody s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, IČO: 00020681, se 
sídlem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad 
Labem, ve věci přípravy podkladů pro zadání zpracování lesních hospodářských 
osnov v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Pavel Báča 
 
3119/R/131117: 
 

předloženou Zprávu o posouzení a hodnocení nabídky v rámci zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku „Implementace CAF“. 
  

Z: Pavel Šafařík 
 
3120/R/131117: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Implementace CAF“, účastníka ATTN 
Consulting s.r.o., Hanušova 100/10, 779 00 Olomouc, IČO: 25894978. 
  

Z: Pavel Šafařík 
 
3121/R/131117: 
 

uzavření smlouvy o poskytování služeb dle návrhu, který byl součástí zadávací 
dokumentace veřejné zakázky „Implementace CAF“, s vítězem zadávacího řízení, 
účastníkem ATTN Consulting s.r.o., Hanušova 100/10, 779 00 Olomouc, IČO: 
25894978. 
  

Z: Pavel Šafařík 
 
3122/R/131117: 
 

připojení města Moravská Třebová k „Prohlášení zástupců obcí a dobrovolných 
svazků obcí k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 
Sb.“ ze dne 26.10.2017, iniciovanému Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion 
Severo-Lanškrounsko, IČO: 01349341. 
  

Z: Miloš Izák 
 
 
Rada města uděluje: 
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3123/R/131117: 
 

souhlas Základní škole Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy k 
umístění cvičné stěny na hranici pozemků parc. č. 1405/10 a 1405/1 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, za účelem zajištění sportovní aktivity žáků 
základní školy. Podmínky souhlasu budou stanoveny dle předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
3124/R/131117: 
 

schválit následující pravidla rozpočtového provizoria města Moravská Třebová na I. 
čtvrtletí roku 2018 (v tis. Kč): 
 

  
  

Z: Dana Buriánková 
 
3125/R/131117: 
 

schválit uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace 
č. OF 0006/2017 s obcí Staré Město, se sídlem Staré Město č. p. 145, 569 32 Staré 
Město, IČO: 00277380, v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3126/R/131117: 
 

schválit uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace 
č. OF 0008/2017 s Nemocnicí následné péče Moravská Třebová, se sídlem 
Svitavská 25, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 00193895, v souladu s předloženým 
návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3127/R/131117: 
 

schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. OF 
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0086/2017 s Nemocnicí následné péče Moravská Třebová, se sídlem Svitavská 25, 
571 01 Moravská Třebová, IČO: 00193895, v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3128/R/131117: 
 

schválit vklad majetku města inv. č. 3036 TS – vodovodní přípojka - napojení – 
Boršov, parcelní č. 1142/2 v pořizovací ceně 7.638,30 Kč do dobrovolného svazku 
obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČO: 72053453, se sídlem Nádražní 6, 
Moravská Třebová za podmínek § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3129/R/131117: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 358/2 o výměře 244 m2, druh pozemku zahrada v 
obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 19.520 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
3130/R/131117: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 3808/3 o výměře 88 m2, druh pozemku zahrada v 
obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 7.040 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
3131/R/131117: 
 

schválit prodej podílu ideálních 541/10000 pozemku parc. č. 2772 o výměře 417 m2, 
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část Předměstí, ul. Dr. Janského, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve 
výši 11.726 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
3132/R/131117: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 3374/1 o výměře 138 m2, druh pozemku zahrada v 
obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 11.040 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3133/R/131117: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 494 o výměře 122 m2, druh pozemku zahrada v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, Tomáši Krutílkovi, trvale bytem č. p. 186, 
Dlouhá Loučka  za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 14.640 Kč, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Pozemek parc. č. 494 bude zatížen 
věcným břemenem práva průchodu a průjezdu ručním vozíkem a kolem ve prospěch 
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vlastníků bytových jednotek v domě č. p. 443 na ul. Jiráskově č. o. 29 v Moravské 
Třebové.        
  

Z: Viera Mazalová 
 
3134/R/131117: 
 

schválit dohodu o úhradě dluhu ve splátkách tak, že uhradí dlužnou částku v 
pravidelných měsíčních splátkách, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.12.2017 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
3135/R/131117: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  
 

3136/R/131117: 
 

předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
konané dne 26.10.2017. 
  
 

3137/R/131117: 
 

žádost Samosprávné komise Udánky o bezodkladné řešení současné situace, 
úpravu komunikace, vybudování chodníku v Udánkách. 
  
 

3138/R/131117: 
 

předloženou úpravu platů následujících ředitelů příspěvkových organizací města, ve 
vazbě na nařízení vlády č. 340/2017, 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. 
  
 

3139/R/131117: 
 

informace o přijatých opatřeních ředitele Základní školy Moravská Třebová, 
Palackého 1351, okres Svitavy z důvodu uzavření školního bazénu. 
  
 

3140/R/131117: 
 

informace odboru majetku města a komunálního hospodářství k žádosti o prominutí 
dlužných poplatků za komunální odpad. 
  
 

3141/R/131117: 
 

předložené doplnění aktuálního stavu bytového fondu města. 
  
 

3142/R/131117: 
 

námitku proti výpovědi z nájmu bytu. 
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Z: Viera Mazalová 
T: 30.11.2017 
 
3143/R/131117: 
 

informace k tisku č. 21, prodej bytu na ul. Piaristické č. o. 5 v Moravské Třebové. 
  
 

3144/R/131117: 
 

vyjádření ředitele Sociálních služeb města Moravská Třebová k záměru Charity 
Moravská Třebová, týkajícího se poskytování sociální služby – pečovatelská služba.  
  
 

3145/R/131117: 
 

způsob zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Územní studie Udánský kopec" 
formou soutěže o návrh dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 
  

 
 
Rada města pověřuje: 
 
3146/R/131117: 
 

starostu města Moravská Třebová k podpisu Oznámení o rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Implementace CAF“. 
  

Z: Pavel Šafařík 
 
 
Rada města potvrzuje: 
 
3147/R/131117: 
 

své usnesení 2910/R/180917, kterým schválila výpověď z nájmu bytu č. 2 o velikosti 
2 + 1 v ul. Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové, v souladu s § 2288 odst. 1) 
písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, neboť byl zjištěn závažný důvod 
pro vypovězení nájmu. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.11.2017 
 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
3148/R/131117: 
 

zadávací řízení na veřejnou zakázku „Zpracování lesních hospodářských osnov 
Moravská Třebová“ a schvaluje: 
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1. Komisi pro otevírání obálek, hodnotící komisi, která bude současně plnit funkci 
komise pro posouzení kvalifikace uchazečů: 
 
- Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník 
- Ing. Miloš Mička, člen, Ing. Tomáš Kolkop, náhradník 
- Ing. Martin Vlasák, člen, Ing. Václav Bros, náhradník 
- Ing. Jiří Nechuta, člen, Ing. Alena Žvátorová, náhradník 
- Ing. Pavel Báča, člen, Ing. Zdeněk Polák, náhradník 
 
2. Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu na službu zadávanou 
mimo aplikaci ZVZ formou veřejné zakázky malého rozsahu kategorie C v souladu s 
vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí rady města Zadávání veřejných zakázek 
malé rozsahu  
 
3. Lhůtu pro podání nabídek: 28.11.2017 do 10:00 hod.  
 
4. Základní hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky:  
 
a)   Výše nabídkové ceny [koeficient 0,50] 
b)   Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace zakázky [koeficient 0,20] 
c)  Kvalita (reference o uskutečněných zakázkách podobného rozsahu) [koeficient 
0,10]  
d)  Nabídka nadstandardních služeb a výstupů využitelných při výkonu stání správy 
lesů v rámci nabídkové ceny [koeficient 0,10] 
e)  Technická úroveň nabízeného plnění [koeficient 0,10] 
 
5. Seznam oslovených subjektů: 
 
a)   LESPROJEKT BRNO, a.s., IČO: 65279191, Jezuitská 13, 602 00 Brno 
b)  Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s., IČO: 25351079, Nádražní 2811, 738 01 
Frýdek-Místek 
c)   TAXONIA CZ, s.r.o., IČO: 27068897, Chválkovická 503/88A, 779 00 Olomouc 
d)   LHProjekt a.s., IČO: 25300806, Čichnova 386/17, 624 00 Brno 
e)   Plzeňský lesprojekt, a.s., IČO: 25202448, náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 
Plzeň 
 
6. Předložený návrh smlouvy na zpracování lesních hospodářských osnov pro 
zařizovací obvod „Moravská Třebová“  
  

Z: Pavel Báča 
 
3149/R/131117: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Zpracování územní studie 
Průmyslová zóna Jihozápad“ a schvaluje: 
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1.  Seznam uchazečů, kteří budou obesláni výzvou k podání nabídky: 
-    Ing. František Májek, Litomyšl, IČO: 04369661 
-    Optima, spol. s r.o., Vysoké Mýto, IČO: 15030709 
-    APOLO CZ s.r.o., Polička, IČO: 27492851 
-    A - PROJEKT Pardubice s.r.o., Pardubice, IČO: 25941551  
-    SOHO development s. r. o., Brno, IČO: 29281431   
 
2.  Hodnoticí komisi ve složení:  
-    Ing. Václav Mačát - člen, Ing. Pavel Brettschneider - náhradník  

-    Miroslav Jurenka - člen, Ing. Daniela Maixnerová - náhradník  
-    Ing. arch. Tomáš Slavík - člen, Ing. Miroslav Netolický - náhradník  
 

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

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města ukládá: 
 
3150/R/131117: 
 

vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství nechat zpracovat a 
předložit znalecký posudek na pozemek p. č. 2055/103 v obci a k. ú. Moravská 
Třebová, ul. Strážnického (zvlášť část 1.500 m2, zvlášť část 1.739 m2). 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 15.12.2017 
 
 
Rada města odkládá: 
 
3151/R/131117: 
 

projednání tisku č. 37, Informace k odloženém tisku č. 23 z 30.11.2017, prodej 
pozemku parc. č. 2055/103, ul. Strážnického.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města stanovuje: 
 
3152/R/131117: 
 

plat vč. příplatků následujícím ředitelům příspěvkových organizací města Moravská 
od 01.11.2017: 
-   Mgr. Zdenka Šafaříková, ředitelka Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 
179, okres Svitavy 
-   Mgr. Petr Vágner, ředitel Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, 
okres Svitavy 
-   Mgr. Jaroslava Skácelíková, ředitelka Základní školy Moravská Třebová, Kostelní 
nám. 21, okres Svitavy 
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-   Hana Zmeškalová, Dis., ředitelka I. Mateřské školy, Piaristická 137, Moravská 
Třebová, okres Svitavy 
-   Magda Srncová, ředitelka II. Mateřské školy, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, 
okres Svitavy 
-   Mgr. Pavel Vaňkát, ředitel Základní umělecké školy Moravská Třebová 
-   Mgr. Jiří Kobylka, ředitel Domu dětí a mládeže Moravská Třebová 
-   MgA. et Mgr. František Žáček, ředitel Kulturních služeb Moravská Třebová 
v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
V Moravské Třebové 13.11.2017 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


