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Usnesení 
 
z 101. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.07.2018 

od 16:00 hod v: Zasedací místnosti, na: Olomoucké 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
3821/R/230718: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

3822/R/230718: 
 

navržený postup odstranění nedostatků vyplývajících ze zpráv o provedených 
veřejnosprávních kontrolách u příspěvkových organizací města v roce 2017. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3823/R/230718: 
 

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 přípravu a konání Letního tábora na 
Srnčí v době od 4. do 11. srpna 2018, ve výši 10.000 Kč. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3824/R/230718: 
 

záměr poskytnutí finančního daru Biskupství brněnskému, Petrov 269/8, Brno, IČO: 
00445142, a to jako kompenzaci za úhradu daně z nabytí nemovité věci při směně 
pozemků parc. č. 3328/2 ve vlastnictví města za pozemek parc. č. 3331 a 3332 ve 
vlastnictví Biskupství brněnského, Brno. Částka daru bude vyčíslena a uhrazena až 
po uhrazení daně z nabytí ze strany Biskupství brněnského.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
3825/R/230718: 
 

záměr pachtu části pozemku parc. č. 508/17 o výměře cca 430 m2, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, v ul. Zahradnické, za účelem užívání jako 
zahrádek. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3826/R/230718: 
 

záměr pachtu části pozemku parc. č. 2052/1, o výměře cca 32 m2, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, v ul. Pod Hamry, za účelem zřízení zahrady u 
bytového domu. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3827/R/230718: 
 

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3811/1, o celkové výměře 446 m2, v obci 
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Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové za účelem 
sečení a údržby. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3828/R/230718: 
 

pacht části pozemku parc. č. 2771/86, o výměře 91 864 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Dr. Loubala, společnosti PAVLÍK a společníci s.r.o., se 
sídlem ul. Nerudova 1167/48, Moravská Třebová, PSČ 571 01, IČO: 25948431 za 
účelem zemědělského využití. Pachtovní smlouva bude uzavřena dle předloženého 
návrhu na dobu určitou do 31. října 2018 a pachtovné bude uhrazeno za období od 
1. listopadu 2017 do 31. října 2018. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3829/R/230718: 
 

pronájem části pozemku parc. č. 3055 o výměře cca 30 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, Udánky, za účelem zřízení odstavní plochy pro 
automobily. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční 
výpovědní lhůtou a nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
1738/050405, bod 2. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3830/R/230718: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
uzavření vlastní smlouvy na zřízení, provozování, údržbu a opravy podzemního 
komunikačního vedení na pozemcích ve vlastnictví města parc. č. 2936/6, 1408/8, 
4029, 4023 a 2936/125 v obci a katastrálním území Moravská Třebová a o právu 
provést stavbu s COMA s.r.o. se sídlem Polička, Masarykova 8, okres Svitavy, PSČ 
572 01, IČO: 47471557, 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 140.000 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 
 
3831/R/230718: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 231/1 o celkové výměře 1.165 m2, druh pozemku 
trvalý travní porost v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
3832/R/230718: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 3143/2 o celkové výměře 115 m2, druh pozemku 
trvalý ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Udánky.         
  

Z: Viera Mazalová 
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3833/R/230718: 
 

poskytnutí výjimky z vnitřního předpisu č. 7/2016, Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, na tisk propagačních materiálů a tiskovin do 31.12.2018. 
Příspěvková organizace Kulturní služby města Moravská Třebová není povinna při 
tisku propagačních materiálů a tiskovin do 31.12.2018 postupovat v souladu se 
směrnicí č. 7/2016. Tisk propagačních materiálů a tiskovin bude do 31.12.2018 
zajišťovat firma CHAS – MT s.r.o., se sídlem Svitavská 3/13, 571 01 Moravská 
Třebová, IČO: 27530302.  
  

Z: Hana Horská 
 
3834/R/230718: 
 

výjimku z vnitřního předpisu města č. 7/2016, Směrnice rady města Moravská 
Třebová pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na veřejnou zakázku 
Pořízení míchadla na kalové koncovce ČOV s tím, že dodavatelem míchadla bude 
firma Fortex - AGS, a.s., se sídlem:  Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, IČO: 00150584. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3835/R/230718: 
 

uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Pořízení míchadla na kalové koncovce 
ČOV s Fortex - AGS, a.s., se sídlem:  Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, IČO: 
00150584 dle předloženého návrhu.  
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3836/R/230718: 
 

uzavření smlouvy s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Lokalita 
Strážnického inženýrská infrastruktura I. ETAPA, Moravská Třebová" firmou IDS - 
Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 
Olomouc, IČO: 25869523, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3837/R/230718: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Dezodorizace ČOV Linhartice, 
Linhartice, okres Svitavy" firmu ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, Horní Heršpice, 
619 00 Brno, IČO: 48910848. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3838/R/230718: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
"Dezodorizace ČOV Linhartice, okres Svitavy" firmou ASIO, spol. s r.o., Kšírova 
552/45, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 48910848, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3839/R/230718: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Prodloužení vodovodu, kanalizace a 
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plynovodu ul. Nová, Moravská Třebová“ firmu Ulehla Ivan s.r.o., Svitavská 159/52, 
568 02 Svitavy, IČO: 29212375. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3840/R/230718: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky 
„Prodloužení vodovodu, kanalizace a plynovodu ul. Nová, Moravská Třebová“, firmou 
Ulehla Ivan s.r.o., Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy, IČO: 29212375 dle 
předloženého návrhu.  
  

Z: Miroslav Netolický 
 
Rada města neschvaluje: 
 
3841/R/230718: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 111 o výměře 5.624 m2, druh pozemku ovocný sad 
v obci Moravská Třebová a katastrální území Boršov u Moravské Třebové.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
3842/R/230718: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 921/1 o výměře 368 m2, druh pozemku zahrada a 
pozemku parc. č. 921/2 o výměře 59 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 
včetně garáže bez č. p./č. e.  vše obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Lázeňská.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
3843/R/230718: 
 

záměr prodeje  
1. Nebytového prostoru č. 207/1 o výměře 30,96 m2 v domě č. p. 207 na stavebním 
pozemku parc. č. 244/3 včetně spoluvlastnického podílu o vel. 900/10000 na 
společných částech domu č. p. 207, na stavební parcele č. 244/3 a na venkovních 
úpravách na této stavební parcele v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
část Město, Zámecké nám. č. o. 6.   
2. Nebytového prostoru č. 207/2 o výměře 28,24 m2 v domě č. p. 207 na stavebním 
pozemku parc. č. 244/3 včetně spoluvlastnického podílu o vel. 821/10000 na 
společných částech domu č. p. 207, na stavební parcele č. 244/3 a na venkovních 
úpravách na této stavební parcele v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
část Město, Zámecké nám. č. o. 6.  
3. Nebytového prostoru č. 207/3 o výměře 98,62 m2 v domě č. p. 207 na stavebním 
pozemku parc. č. 244/3 včetně spoluvlastnického podílu o vel. 2867/10000 na 
společných částech domu č. p. 207, na stavební parcele č. 244/3 a na venkovních 
úpravách na této stavební parcele v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
část Město, Zámecké nám. č. o. 6.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
3844/R/230718: 
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schválit uzavření Smlouvy ve věci prodeje pozemku parc. č. 2711/142, který vznikl 
dle GP č. 2928-68/2017 ze dne 27.03.2017 a pozemku parc. č. 2711/145, který 
vznikl dle GP č. 3047-170/2018 ze dne 29.05.2018, se společností AHP 3T s.r.o. se 
sídlem Podbabská 1112/13, Praha 6, Bubeneč, PSČ 160 00, IČO: 27870537, dle 
předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3845/R/230718: 
 

schválit směnu pozemku parc. č. 3328/2 o výměře 8.678 m2, druh pozemku travní 
porost, který vznikl geometrickým plánem č. 559-127/2018 z vlastnictví Města 
Moravská Třebová za pozemek parc. č. 3331 o výměře 3.771 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 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
3846/R/230718: 
 

předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
konané dne 26.6.2018. 
  
 

3847/R/230718: 
 

předloženou zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených u 
příspěvkových organizací města a TJ Slovan Moravská Třebová v roce 2017. 
  
 

3848/R/230718: 
 

předložené měsíční zprávy stavby "Rekonstrukce budov C a D domova pro seniory v 
Moravské Třebové" za měsíce duben, květen a červen roku 2018. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3849/R/230718: 
 

informace o omezujících podmínkách aktuální výzvy k podávání žádostí o dotaci na 
projekty sociálního bydlení z Integrovaného regionálního operačního programu. 
  

 
Rada města vyhlašuje: 
 
3850/R/230718: 
 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, soutěž o 
návrh na řešení koncepce MĚSTSKÉHO BYDLENÍ – UDÁNSKÝ KOPEC, Moravská 
Třebová,  a schvaluje:  
 
1. Sekretáře soutěže:  
 
- Ing. Petr Vrbka, RTS, a.s., sídlo/adresa: Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČO: 25533843, 
DIČ: CZ 25533843  
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2. Porotu:  
Řádní členové poroty závislí  
- Ing. Václav Mačát, místostarosta města  
- Ing. arch. Tomáš Slavík, městský architekt  
Řádní členové poroty nezávislí  
- prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek  
- Ing. arch. Petr Lešek  
- Ing. arch. Peter Lényi  
Náhradníci členů poroty závislí  
- Ing. Miroslav Netolický, vedoucí Odboru rozvoje města  
- Miroslav Jurenka, člen zastupitelstva města  
- Ing, Dušan Sejbal, vedoucí Odboru výstavby a územního plánování  
Náhradníci členů poroty nezávislí          
- Ing. arch. Zbyněk Ryška  
 
3. Hodnotící kritérium obsažené v oznámení o zahájení zadávacího řízení k 
uveřejnění:  
-  Kvalita urbanistické koncepce území – váha 100 %  
  

Z: Miroslav Netolický 
 
Rada města ruší: 
 
3851/R/230718: 
 

zadávací řízení na veřejnou zakázku "Zpracování PD na rekonstrukci bytů pro 
sociální bydlení - objekty Bránská 19 a Farní 1 v Moravské Třebové" vyhlášené 
usnesením č 3447/R/050318 dne 05.03.2018. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města ukládá: 
 
3852/R/230718: 
 

vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat ve věci prodeje 
pozemku parc. č. 231/1 v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové o ceně ve výši 139.840 Kč. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
V Moravské Třebové 23. 07.2018 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
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