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Usnesení 
 
z 106. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.08.2018 

od 15:30 hod v: Zasedací místnosti, na: Radnici 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
3943/R/270818: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

3944/R/270818: 
 

na základě doporučení hodnotící komise vyloučení uchazeče - společné nabídky 
dodavatelů Petr Kolínský a Jan Navrátil veřejné zakázky "TDI a BOZP - 
Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého, Moravská Třebová, která se v rámci hodnocení 
nabídek v obou částech části veřejné zakázky umístila na prvním místě v pořadí, z 
důvodu, že nabídka neobsahuje žádný dokument, kterým by byla splněna podmínka 
společné a nerozdílné odpovědnosti všemi účastníky řízení, kteří podali svoji 
nabídku. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3945/R/270818: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „TDI a BOZP - Rekonstrukce bazénu 
ZŠ Palackého, Moravská Třebová“ firmu JAFIS s.r.o., se sídlem Moravská 786, 570 
01 Litomyšl, IČO: 25963244. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3946/R/270818: 
 

uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru investora a příkazní 
smlouvy na koordinátora bezpečnosti práce s vítězem zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku „TDI a BOZP - Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého, Moravská Třebová“ s 
firmou, JAFIS s.r.o., se sídlem Moravská 786, 570 01 Litomyšl, IČO: 25963244 dle 
předloženého návrhu.  
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
3947/R/270818: 
 

schválit rozpočtové opatření č. 5/2018 rozpočtu města - poskytnutí dotací v souladu s 
vnitřním předpisem č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Moravská Třebová uvedeným subjektům: 
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- Svaz skautů a skautek České republiky, 38. oddíl skautů „sv. Františka“ Moravská 
Třebová, z. s., se sídlem Svitavská 6/5, Moravská Třebová IČO: 72022469 – na 
údržbu a úpravu klubovny, vybavení, činnost oddílu,… - 20.000 Kč. 
- Spolek branných sportů Moravská Třebová, zájmový spolek pro branné činnosti, 
praktickou, sportovní a obranou střelbu, se sídlem Nám. T. G. Masaryka 121/18, 
Moravská Třebová, IČO: 68245807 - na technické vybavení sportovního klubu 
mládeže (vzduchové sportovní zbraně), činnost klubu – 10.000 Kč. 
Dotace budou uhrazeny z vyčleněné rozpočtové rezervy. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3948/R/270818: 
 

schválit rozpočtové opatření č. 6/2018 rozpočtu města - poskytnutí dotace 
Tělovýchovné jednotě Sokol Boršov, z.s. IČO:49326899 ve výši 25.000 Kč na 
pořízení ozvučení sportovního areálu. Dotace bude poskytnuta z provozní 
rozpočtové rezervy. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3949/R/270818: 
 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 25.000 
Kč na pořízení ozvučení sportovního areálu s Tělovýchovnou jednotou Sokol Boršov, 
z.s. IČO:49326899, v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3950/R/270818: 
 

schválit rozpočtové opatření č. 7/2018 rozpočtu města: 
 
Financování - zdroje 
Třída 8 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku finančních 
prostředků na běžných účtech a účelových fondech): 1.200.000 Kč 
Celkové rozpočtové zdroje: 1.200.000 Kč 
 
Rozpočtové výdaje 
Třída 6 Kapitálové výdaje - Rekonstrukce objektu Sociálních služeb vč. střechy: 
1.200.000 Kč 
Celkové rozpočtové potřeby: 1.200.000 Kč 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3951/R/270818: 
 

schválit Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová dle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
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Rada města ruší: 
 
3952/R/270818: 
 

své usnesení č. 3914/R/200818, kterým doporučila zastupitelstvu města schválit 
rozpočtové opatření č. 5/2018 rozpočtu města - poskytnutí dotací.  
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
V Moravské Třebové 27.08.2018 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


