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Usnesení 
 
z 98. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 18.06.2018 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnici 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
3708/R/180618: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

3709/R/180618: 
 

předložené účetní závěrky příspěvkových organizací města za rok 2017. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3710/R/180618: 
 

výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017: 

  
  

Z: Dana Buriánková 
 
3711/R/180618: 
 

převedení části kladného hospodářského výsledku za rok 2017 organizace Kulturní 
služby města Moravská Třebová ve výši 80.000 Kč do fondu odměn organizace. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3712/R/180618: 
 

převedení části kladného hospodářského výsledku za rok 2017 organizace Základní 
škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy ve výši 149.000 Kč do 
fondu odměn organizace. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3713/R/180618: 
 

převedení části kladného hospodářského výsledku za rok 2017 organizace Základní 
umělecká škola Moravská Třebová ve výši 16.780 Kč do fondu odměn organizace. 
  

Z: Dana Buriánková 
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3714/R/180618: 
 

převedení části kladného hospodářského výsledku organizace Dům dětí a mládeže 
Moravská Třebová za rok 2017 ve výši 19.000 Kč do fondu odměn organizace. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3715/R/180618: 
 

převedení části kladného hospodářského výsledku organizace Městská knihovna 
Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové za rok 2017 ve výši 16.000 Kč do fondu 
odměn organizace. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3716/R/180618: 
 

schvaluje převedení kladného hospodářského výsledku za rok 2017 do rezervního 
fondu těchto příspěvkových organizací: 
1. Kulturní služby města Moravská Třebová – část hospodářského výsledku ve 
výši 188.143,36 Kč,  
2. Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy – část 
hospodářského výsledku ve výši 37.419,43 Kč, 
3. Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy – část 
hospodářského výsledku ve výši 235.364,25 Kč, 
4. Základní škola Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy - 
hospodářský výsledek ve výši 25.842,44 Kč, 
5. Základní umělecká škola Moravská Třebová  - část hospodářského výsledku 
ve výši 16.782,19 Kč. 
6. I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy – 
hospodářský výsledek ve výši 13.660,95 Kč, 
7. II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy - 
hospodářský výsledek ve výši 5.732,86 Kč, 
8. Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – část hospodářského výsledku ve 
výši 11.867,72 Kč, 
9. Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové – část 
hospodářského výsledku ve výši 4.803,07 Kč. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3717/R/180618: 
 

úhradu ztráty hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská 
Třebová v roce 2017 ve výši 139.325,47 Kč z rezervního fondu organizace. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3718/R/180618: 
 

uzavření předložené smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí neinvestiční dotace z 
rozpočtových prostředků Pardubického kraje na realizaci projektu Restaurování 2 
obrazů Gustava Tauschinskeho ze sbírek městského muzea, ve výši 20.000 Kč. 
  

Z: Dana Buriánková 
 



 Město Moravská Třebová 3   

 Usnesení rady města ze dne 18.06.2018 

3719/R/180618: 
 

uzavření předložené smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí neinvestiční dotace z 
rozpočtových prostředků Pardubického kraje, z Podprogramu 1 - Podpora kulturních 
aktivit na rok 2018, na realizaci akce Kejkle a kratochvíle 2018, ve výši 10.000 Kč.  
  

Z: Dana Buriánková 
 
3720/R/180618: 
 

uzavření předložené smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí neinvestiční dotace z 
rozpočtových prostředků Pardubického kraje, z Podprogramu 1 - Podpora kulturních 
aktivit na rok 2018, na realizaci akce Moravskotřebovský bramborák, ve výši 10.000 
Kč.  
  

Z: Dana Buriánková 
 
3721/R/180618: 
 

uzavření předložené smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí neinvestiční dotace z 
rozpočtových prostředků Pardubického kraje, z Podprogramu 1 - Podpora kulturních 
aktivit na rok 2018, na realizaci akce Fotofestival Rudolfa Zukala Moravská Třebová, 
ve výši 20.000 Kč.  
  

Z: Dana Buriánková 
 
3722/R/180618: 
 

uzavření předložené smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí neinvestiční dotace z 
rozpočtových prostředků Pardubického kraje, z Podprogramu 1 - Podpora kulturních 
aktivit na rok 2018, na realizaci akce Moravskotřebovské hedvábení, ve výši 10.000 
Kč.  
  

Z: Dana Buriánková 
 
3723/R/180618: 
 

uzavření dodatku smlouvy o finančním leasingu č. 1050498 se společností ŠkoFIN 
s.r.o., se sídlem Pekařská 6, 155 00 Praha 5, IČO: 45805369 v souladu s 
předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3724/R/180618: 
 

předložený dodatek č. 4 vnitřního předpisu č. 10/2011, Pravidla pro vydávání 
Moravskotřebovského zpravodaje. 
  

Z: Jana Zemánková 
 
3725/R/180618: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
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- byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 126 v Moravské Třebové s platností od 
01.06.2018  
- byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 21 v Moravské Třebové s 
platností od 01.07.2018  
- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s platností od 
01.07.2018  
- byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 
01.07.2018  
- byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 10 v Moravské Třebové s platností od 
01.07.2018 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem 
nové nájemní smlouvy  
- byt č. 16 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s platností od 
01.07.2018  
- byt č. 11 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s platností od 
01.07.2018 
- byt č. 3 o velikosti 3 + 1 v ul. Nádražní č. o. 17 v Moravské Třebové s platností od 
01.07.2018 
- byt č. 2 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s platností od 
01.07.2018 
- byt č. 6 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 
01.07.2018 
- byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s platností od 
01.07.2018 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem 
nové nájemní smlouvy 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.07.2018 
 
3726/R/180618: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na: 
- byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s 
platností od 01.07.2018 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před 
podpisem nové nájemní smlouvy 
- byt č. 2b o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s 
platností od 01.07.2018  
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.06.2018 
 
3727/R/180618: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 5 o velikosti 1 + 0 v ul. 
Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 01.07.2018. Smlouva bude 
prodloužena vždy o 3 měsíce v případě pravidelné měsíční úhrady nájemného a 
splátky dluhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.06.2018 
 
3728/R/180618: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v části 
obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové s platností od 01.07.2018. Smlouva bude 
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prodloužena vždy o 1 měsíc v případě pravidelné měsíční úhrady nájemného a 
splátky dluhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.06.2018 
 
3729/R/180618: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na holobyt č. 5 v části obce 
Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové. Nájemní smlouva bude automaticky 
prodlužována vždy o 1 měsíc v případě pravidelné měsíční úhrady nájemného a 
splátky dluhu za nájem a komunální odpad.   
  

Z: Viera Mazalová 
T: 29.06.2018 
 
3730/R/180618: 
 

uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 30/2008 uzavřené mezi Městem 
Moravská Třebová a společností AGRO Kunčina, IČO: 25262084, se sídlem Kunčina 
čp. 290, PSČ  569 24 o pronájmu pozemků pod vodní plochou v Udánkách, dle 
předloženého návrhu ke dni 25.01.2018. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3731/R/180618: 
 

uzavření předloženého dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě č. OMM 26/14 ze dne 15. 
05. 2014, uzavřené mezi Městem Moravská Třebová a společností AGRO Kunčina, 
IČO: 25262084, se sídlem Kunčina čp. 290, PSČ 569 24, dle předloženého návrhu 
po zveřejnění záměru a uplynutí zákonné lhůty zveřejnění. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3732/R/180618: 
 

uzavření dodatků k nájemním smlouvám, které byly uzavřené na pronájem pozemku 
parc. č. 2771/1, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, v ul. Dr. Loubala, za 
účelem sečení trávy a rozšíření zahrádek u rodinných domů. Dodatky budou řešit 
změnu parc. č. pronajímaného pozemku  2771/1, které je nově vedeno v katastru 
nemovitostí jako parc. č. 2771/86, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
vše dle předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3733/R/180618: 
 

záměr pachtu pozemků: parc. č. 3697, o celkové výměře 6572 m2,  parc. č. 3698 o 
celkové výměře 1929 m2, parc. č. 3699 o celkové výměře 5365 m2, část pozemku 
parc. č. 3230/1 o výměře 18 100 m2, parc. č. 2385/2 o celkové výměře 224 m2, parc. 
č. 3230/3 o celkové výměře 14 478 m2, parc. č. 3428/20 o celkové výměře 49 m2, 
3428/8 o celkové výměře 134 m2, parc. č. 3428/9 o celkové výměře 4190 m2, parc. č. 
3435/3 o celkové výměře 1399 m2, část pozemku parc. č. 3435/5 o výměře 1100 m2, 
parc. č. 3449/3 o celkové výměře 221 m2, parc. č. 3461/5 o celkové výměře 455 m2, 
parc. č. 3507/3 o celkové výměře 1642 m2, parc. č. 3694/2 o celkové výměře 1725 
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m2, část pozemku parc. č. 3715/2 o výměře 1900 m2 a parc. č. 3730/5 o celkové 
výměře 392 m2, za účelem zemědělského využití. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3734/R/180618: 
 

záměr pachtu části pozemku parc. č. 2771/86, o výměře 91 864 m2, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Dr. Loubala k zemědělskému využití. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3735/R/180618: 
 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 3810/1 o celkové výměře 4.778 m2, druh 
pozemku ostatní plocha (jedná se cca o 65 m2) vše v obci Moravská Třebová a 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
3736/R/180618: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 1791/80 o celkové výměře 162 m2, druh pozemku 
lesní pozemek v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
3737/R/180618: 
 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 673/3 o celkové výměře 1.333 m2, druh 
pozemku ostatní plocha (jedná se cca o 40 m2) vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Komenského.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
3738/R/180618: 
 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 2055/1 o výměře 9.004 m2, druh pozemku orná 
půda (jedná se cca o 653 m2) v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Strážnického.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
3739/R/180618: 
 

záměr směny pozemku parc. č. 3328/2 o výměře 8.678 m2, druh pozemku travní 
porost, který vznikl z původního pozemku parc. č. 3328 geometrickým plánem č. 
559-127/2018, z vlastnictví Města Moravská Třebová za pozemek parc. č. 3331 o 
výměře 3771 m2, druh pozemku trvalý travní porost a pozemek parc. č. 3332 o 
výměře 4.907 m2, druh pozemku ostatní plocha ve vlastnictví Biskupství brněnského, 
Petrov 269/8, 601 43 Brno, IČO: 00445142 vše v obci a katastrálním území 
Linhartice.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
3740/R/180618: 
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záměr bezúplatného převodu pozemku parc. č. 1411 o výměře 1.709 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 1412/1 o výměře 3.984 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, pozemku parc. č. 1412/32 o výměře 70 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, pozemku parc. č. 1412/33 o výměře 964 m2, pozemku parc. č. 1412/34 o 
výměře 54 m2, druh pozemku ostatní plocha a pozemku parc. č. 1413 o výměře 
2.587 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a kat. území Moravská Třebová, 
část Předměstí, ul. Svitavská z majetku města do vlastnictví Pardubického kraje, se 
sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, IČO:  70892822. V kupní smlouvě bude 
zřízeno předkupní právo ve prospěch města jako právo věcné.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
3741/R/180618: 
 

záměr bezúplatného převodu pozemku parc. č. 2803/9 o výměře 1.049 m2, druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 480 a pozemku 
parc. č. 2820/22 o výměře 61 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří vše v 
obci a kat. území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Svitavská z majetku města 
do vlastnictví Pardubického kraje, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, IČO: 
70892822.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
3742/R/180618: 
 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na zřízení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 288/4 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. 3021-353/2018 zpracovaném firmou HRDLIČKA 
spol. s r.o., 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.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
3743/R/180618: 
 

uzavření kupní smlouvy mezi městem Moravská Třebová jako kupujícím a panem 
Jaroslavem Veselkou, jako prodávajícím, jejímž předmětem je koupě sbírky 
uměleckých předmětů (12 položek dle předávacího protokolu) za dohodnutou kupní 
cenu 237.000 Kč, v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3744/R/180618: 
 

uzavření předložené smlouvy o poskytnutí služeb mezi Městem Moravská Třebová a 
Liborem Černohlávkem, IČO: 16539184, se sídlem Jakub 38, 285 33 Církvice, o 
zajištění sběru a likvidace odpadu - jedlého oleje a tuků, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3745/R/180618: 
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uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách tak, že dlužník uhradí tuto částku v 
pravidelných měsíčních splátkách, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 29.06.2018 
 
3746/R/180618: 
 

uzavření Dohody o úhradě nákladů na opravu komunikace v ulici Lidické s firmou 
GasNet, s. r. o., se sídlem: Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, PSČ 400 01, IČO: 
27295567, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3747/R/180618: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „MŠ Boršov, Moravská Třebová – 
oprava části soklu“ firmu JS Moravská Třebová s.r.o., Linhartice 60, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 28811852. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3748/R/180618: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „MŠ 
Boršov, Moravská Třebová – oprava části soklu“ firmou JS Moravská Třebová s.r.o., 
Linhartice 60, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 28811852, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3749/R/180618: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Palackého, Moravská Třebová – 
Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP – Pavilon U15“ firmu Conscope, s.r.o., Příkop 
843/4, 602 00 Brno, IČO: 29303826. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3750/R/180618: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „ZŠ 
Palackého, Moravská Třebová – Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP – Pavilon 
U15“ s firmou Conscope, s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČO: 29303826, dle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města nesouhlasí: 
 
3751/R/180618: 
 

s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 405 ze dne 31.03.2014, 
uzavřené mezi Městem Moravská Třebová v zastoupení Technickými službami 
Moravská Třebová s.r.o. a firmou GENOSERVICE Corp. a.s., IČO: 25382152, se 
sídlem Hodslavice 143, PSČ 742071, dohodou ke dni 31.05.2018. 
  

Z: Viera Mazalová 
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Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
3752/R/180618: 
 

stanovit na další volební období 2018 - 2022 počet volených členů Zastupitelstva 
města Moravská Třebová ve výši 21 členů. 
  

Z: Pavel Šafařík 
 
3753/R/180618: 
 

vzít na vědomí vyhodnocení výsledků projednání Změny č. 2 územního plánu 
Moravská Třebová s určeným zastupitelem včetně návrhu vypořádání připomínek. 
  

Z: Dušan Sejbal 
 
3754/R/180618: 
 

vydat Změnu č. 2 územního plánu Moravská Třebová formou opatření obecné 
povahy po ověření, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a 
stanoviskem krajského úřadu. 
  

Z: Dušan Sejbal 
 
3755/R/180618: 
 

uložit vedoucímu odboru rozvoje města městského úřadu zveřejnit oznámení o 
vydání Změny č. 2 územního plánu Moravská Třebová vyvěšením na úřední desce 
města Moravská Třebová. 
  

Z: Dušan Sejbal 
 
3756/R/180618: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 2618/2 o výměře 47 m2, druh pozemku orná půda v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová část  Udánky, za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 5.640 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3757/R/180618: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 2631/3 o výměře 297 m2, druh pozemku trvalý travní 
porost a pozemku parc. č. 2632/2 o výměře 397 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. J. K. Tyla, za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 83.280 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3758/R/180618: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 2055/95 o výměře 1.576 m2, druh pozemku orná 
půda  v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 744.700 Kč (včetně DPH), kterou kupující uhradí před 
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podpisem kupní smlouvy. V kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo ve 
prospěch Města Moravská Třebová.           
  

Z: Viera Mazalová 
 
3759/R/180618: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 2009/22 o výměře 24 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, Předměstí, ul. Jevíčská, za 
vzájemně sjednanou cenu bez DPH, která  se skládá z kupní ceny ve výši 12.480 Kč 
a nákladů spojených s převodem nemovitostí ve výši 3.800 Kč. Ke kupní ceně i k 
nákladům spojeným s převodem nemovitostí bude připočtena DPH v zákonné výši 
(kupní cena 12.480 Kč bez DPH + 2.620,80 Kč DPH, náklady spojené s převodem 
nemovitostí 3.800 Kč bez DPH + 798 Kč DPH).   
  

Z: Viera Mazalová 
 
3760/R/180618: 
 

schválit předložený návrh smlouvy o podmínkách provedení stavby na stavební akci 
„Nemocnice následné péče Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice 
a výjezdové základny ZZS PAK“ mezi městem a Pardubickým krajem, IČO: 
70892822. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
3761/R/180618: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  
 

3762/R/180618: 
 

předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
konané dne 23.05.2018. 
  
 

3763/R/180618: 
 

předložený zápis z jednání Samosprávné komise Boršov ze dne 15.05.2018. 
  
 

3764/R/180618: 
 

předložený zápis z jednání komise rady města pro výchovu a vzdělávání ze dne 
16.04.2018. 
  
 

3765/R/180618: 
 

rozbory hospodaření zřízených příspěvkových organizací města za rok 2017. 
  
 

3766/R/180618: 
 

předložený návrh Územní studie Průmyslová zóna Jihozápad, Moravská Třebová s 
variantními možnostmi dopravního napojení. 
  
 

3767/R/180618: 
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stížnost na nedodržení dohodnutého postupu organizace akce Školy pro město. 
  

 
 
Rada města jmenuje: 
 
3768/R/180618: 
 

PaedDr. Hanu Horskou ředitelkou příspěvkové organizace Kulturní služby města 
Moravská Třebová od 01.07.2018. 
  

Z: Miloš Izák 
 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
3769/R/180618: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku "Obnova střechy muzea, ul. Svitavská, 
Moravská Třebová" a schvaluje: 
1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou pro podání nabídky: 
- Miroslav Lopour, Piaristická 136/3, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 16207203  
- MATI - Moravia s.r.o., Koclířov 204, 569 11 Koclířov u Svitav, IČO: 25969161  
- Cyril Jirouš, Karla Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 47486180 
- Josef Šťastný, Brněnská 50/45, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 11097442 
- KOLP, s.r.o., Kamenná 1016/4b, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 60110066 
- 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 
- Ing. Daniela Maixnerová – člen, Miroslav Jurenka - náhradník  
- Eva Štěpařová – člen, Karel Musil - náhradník  
 
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- celková nabídková cena včetně DPH - 100% 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města zamítá: 
 
3770/R/180618: 
 

žádost o pronájem části prostoru sloužícího podnikání v objektu č. p. 25 na 
Kostelním náměstí č. o. 1 v Moravské Třebové za účelem zřízení zkušebny a 
nahrávacího studia. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.06.2018 
 
 
Rada města ukládá: 
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3771/R/180618: 
 

vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka zpracovat úplné znění vnitřního 
předpisu č. 10/2011, Pravidla pro vydávání Moravskotřebovského zpravodaje. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 30.06.2018 
 
3772/R/180618: 
 

vedoucí odboru majetku města jednat ve věci prodeje části pozemku parc. č. 2055/1 
v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. Strážnického o ceně ve výši 200 Kč včetně DPH.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
V Moravské Třebové 18.06.2018 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


