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Usnesení 
 
z 93. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.04.2018 

od 16:45 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
3542/R/230418: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

3543/R/230418: 
 

uzavření předložené smlouvy č. 2018-11 o výpůjčce a následném darování uzavřené 
mezi městem Moravská Třebová a Regionem Moravskotřebovska a Jevíčska, se 
sídlem T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová IČO: 69834458 ve věci 
výpůjčky a následném darování zahradních kompostérů. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3544/R/230418: 
 

předložený vzor smlouvy o výpůjčce a následném darování kompostéru, která bude 
uzavírána mezi městem a občany na základě podané žádosti o poskytnutí 
zahradního kompostéru. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3545/R/230418: 
 

Podmínky pro podání žádosti o poskytnutí zahradního kompostéru. Kompostér bude 
poskytnut občanovi, který: 
1. má trvalý pobyt v Moravské Třebové 
2. a) je vlastníkem (spoluvlastníkem) zahrady u rodinného nebo bytového domu v 
katastrálním území obce Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové, (bude provedena kontrola v katastru nemovitostí), 
    b) je nájemcem zahrady u rodinného nebo bytového domu v katastrálním území 
Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové (v případě, že 
není nájemcem města nutno doložit nájemní smlouvu), 
    c) je vlastníkem nebo nájemcem zahrady v zahrádkářské kolonii v katastrálním 
území Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové a nebyl 
uspokojen v bodě a) nebo b) 
3. nemá evidován dluh vůči městu (žadatel podpisem žádosti vydá souhlas s 
ověřením bezdlužnosti v evidenci dlužníků vedené příslušnými odbory Městského 
úřadu Moravská Třebová a v evidenci dlužníků vedené Technickými službami 
Moravská Třebová, s.r.o., tj. mimo jiné má zaplacen i poplatek za komunální odpad) 
4. se zapojil do systému MESOH (zapojení znamená nejen nalepení kódů na nádobu 
na směsný odpad, ale také vyplnění dotazníků v internetové aplikaci nebo odevzdání 
vytříděného vybraného druhu odpadu dle pravidel "MESOH") 
5. podal žádost do 30. 6. 2018. 
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Kompostéry budou vydávány na podkladě smlouvy o výpůjčce uzavřené s městem. 
V případě většího počtu zájemců, než počtu kompostérů budou žadatelé uspokojeni 
v pořadí dle data podání žádosti. 
Na základě podané žádosti bude uzavřena smlouva na vydání jednoho kompostéru 
na jednu zahradu, rodinný dům nebo bytový dům. U pozemků s větším počtem 
nájemců a plochou pozemku nad 1000 m2 v případě dostatku kompostérů a v 
případě podání více žádostí lze vydat na tyto pozemky jeden kompostér na každých 
1000 m2. Žadatelům, kteří nejsou vlastníky zahrady u rodinného či bytového domu, 
ale pouze nájemci takové zahrady (viz bod 2 písm. b)), případně jsou vlastníky pouze 
zahrady v zahrádkářské kolonii (viz bod 2 písm. c)) budou kompostéry předávány až 
po uspokojení všech žadatelů, kteří splní výše uvedené požadavky pod bodem 1-5 a 
spadají do bodu 2 písm. a). 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3546/R/230418: 
 

bezplatné použití znaku města na plakáty připravované akce Moravskotřebovská túra 
se psy, závod v běhu se psem Klubu pejskařů pozitivního tréninku, z. s., Koclířov 
119, IČO: 03787532, zastoupenému Veronikou Palovou, předsedkyní spolku.  
  

Z: Jana Zemánková 
 
3547/R/230418: 
 

zahraniční pracovní cestu JUDr. Miloše Izáka a Bc. Ivany Kelčové do partnerského 
města Banská Štiavnica ve dnech 25. - 26.04.2018.     
  

Z: Dana Buriánková 
 
3548/R/230418: 
 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro provozování distribuční soustavy 
kabelového vedení NN  v obci a katastrálním území Moravská Třebová na pozemku 
parc. č. 2055/131 s ČEZ Distribuce, a.s. Rozsah věcného břemene je vyznačen v 
geometrickém plánu č. 2905-1195/2016 vyhotoveného Geodézií Česká Třebová 
s.r.o., který je nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné 
břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny ve výši 2.178 Kč 
včetně DPH. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného 
břemene.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
3549/R/230418: 
 

 uzavření Smlouvy č. 232/B1/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 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 
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3550/R/230418: 
 

ukončení pracovního poměru ředitele příspěvkové organizace Kulturní služby města 
Moravská Třebová MgA. et Mgr. Františka Žáčka dohodou k datu 30.06.2018. 
  

Z: Miloš Izák 
 
3551/R/230418: 
 

navýšení počtu zaměstnanců příspěvkové organizace Kulturní služby města 
Moravská Třebová, jejichž pracovní poměr je založen pracovní smlouvou, ze 
stávajících 13 na 14 s tím, že celkový počet zaměstnanců organizace nepřesáhne 
25. 
  

Z: Miloš Izák 
 
3552/R/230418: 
 

čerpání finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Kulturní 
služby města Moravská Třebová na nákup sbírkových předmětů pro rok 2018 do 
výše 20.000 Kč. 
  

Z: František Žáček 
 
3553/R/230418: 
 

variantu č. 1 "Západní" pro zavedení městské hromadné dopravy ve městě dle 
předloženého návrhu s provedenou úpravou. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města souhlasí: 
 
3554/R/230418: 
 

s používáním loga 1918 - 2018 na různých propagačních materiálech při akcích 
spojených s oslavami výročí 100 let Československa. 
  

 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
3555/R/230418: 
 

vytvoření pomníku obětem I. světové války na Rybním náměstí. 
  
 

3556/R/230418: 
 

sdělení ředitele příspěvkové organizace Kulturní služby města Moravská Třebová 
MgA. et Mgr. Františka Žáčka o vzdání se funkce k datu 30.04.2018. 
  
 

3557/R/230418: 
 

předložené informace k zavedení městské hromadné dopravy ve městě. 
  

 
 
 



 Město Moravská Třebová 4   

 Usnesení rady města ze dne  23.04.2018 

Rada města pověřuje: 
 
3558/R/230418: 
 

uzavíráním a podepisováním předložené smlouvy o výpůjčce kompostéru mezi 
městem a občanem města vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství 
městského úřadu. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3559/R/230418: 
 

Ester Dvořákovou Tesolin řízením příspěvkové organizace Kulturní služby města 
Moravská Třebová od 01.05.2018 do data jmenování nového ředitele organizace. 
  

Z: Miloš Izák 
 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
3560/R/230418: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku „MŠ Sušice, Moravská Třebová – 
rekonstrukce denní místnosti, herny“ a schvaluje: 
 
1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou pro předložení nabídky: 
- Josef Šťastný, Brněnská 50/45, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 11097442  
- Cyril Jirouš, K. Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 47486180  
- Miroslav Lopour, Piaristická 136/3, Moravská Třebová, IČO: 16207203  
- MATI - Moravia s.r.o., Koclířov 204, 569 11 Koclířov u Svitav, IČO: 25969161    
- HPK Stavby s.r.o., Západní 1258/39, 571 01 Moravská Třebová, IČO:24141640  
- JS Moravská Třebová s.r.o., 571 01, Linhartice č. p. 60, 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 
 
3561/R/230418: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku „Výměna kanalizace v ulici Tyršova“ a 
schvaluje:  
 

1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k podání nabídky:  
- AVJ-STAVBY s.r.o., Purkyňova 2105/65, Předměstí, 568 02 Svitavy  IČO: 
03199339  

- Stavební vodohospodářská, s.r.o., Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová, 
IČO: 28771346  
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- INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc – Hodolany, IČO: 
25374311  

- EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy, IČO: 25260766  
-  Ulehla Ivan s.r.o., Svitavy, Svitavská 159/52, PSČ 568 02, IČO: 29212375     
 
2. Hodnoticí komisi ve složení:  
- Ing. Pavel Brettschneider - člen, Mgr. Miroslav Muselík - náhradník  

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

3. Hodnoticí kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- celková nabídková cena bez DPH - 100 %    
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3562/R/230418: 
 

výběrové řízení na funkci ředitele - ředitelky příspěvkové organizace Kulturní služby 
města Moravská Třebová v souladu s předloženými podmínkami. 
  

Z: Miloš Izák 
 
 
Rada města vyjadřuje: 
 
3563/R/230418: 
 

podporu vzniku nového oboru vzdělávání Gymnázia, Moravská Třebová, Svitavská 
310 - 78-42-M/01 Technické lyceum. 
  

Z: Miloš Izák 
 
 
V Moravské Třebové 23.04.2018 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


