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 Usnesení rady města ze dne  19.03.2019 

Usnesení 
 

z 10. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v úterý 19.03.2019 od 
16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 

 
Rada města schvaluje: 
 
329/R/190319: 
 
předložený program schůze rady města.       
  
330/R/190319: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Tisk Moravskotřebovského zpravodaje“ 
tiskárnu SAMAB PRESS GROUP, a. s., Cyrilská 14, 602 00 Brno, IČO: 25524291. 
  
331/R/190319: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Tisk 
Moravskotřebovského zpravodaje“ tiskárnou SAMAB PRESS GROUP, a. s., Cyrilská 
14, 602 00 Brno, IČO: 25524291, dle předloženého návrhu. 
  
332/R/190319: 
 
vnitřní předpis č. 3/2019, Pravidla vydávání Moravskotřebovského zpravodaje v 
souladu s předloženým návrhem, který ruší a plně nahrazuje vnitřní předpis č. 10/2011 
ve znění dodatků č. 1 – 4. 
  
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
333/R/190319: 
 
potvrdit platnost stávajícího vnitřního předpisu č. 4/2015 Kontrolní řád výborů 
zastupitelstva města Moravská Třebová schváleného usnesením zastupitelstva č. 
146/Z/220615 ze dne 22.06.2015. 
  
334/R/190319: 
 
vzít na vědomí informaci o vyhodnocení systému svozu směsného komunálního 
odpadu a systému MESOH za rok 2018 a za leden a únor 2019. 
  
335/R/190319: 
 
vzít na vědomí změnu stávající frekvence svozu komunálního odpadu tak, že: 
a) v období od 1. 6. do 31. 8. 2019 bude svoz dočasně posílen tak, aby se jednalo o 
čtrnáctidenní frekvenci svozu a 
b) od 1.9. 2019 bude pokračováno ve stávajícím systému měsíčního svozu s tím, že 
bude upravena frekvence svozu kontejnerů na komunální odpad na čtrnáctidenní svoz. 
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336/R/190319: 
 
schválit, v rámci schvalování rozpočtu města na rok 2019, poskytnutí dotací z rozpočtu 
města v roce 2019 v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015 Program pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Moravská Třebová uvedeným subjektům. Dotace budou 
uhrazeny z vyčleněné rozpočtové rezervy. 
 
1. Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ  Mor. Třebová  25 000 Kč 
zajištění akcí školy - škola v přírodě, školní akademie, projektové dny … 
 
2. Aeroklub Moravská Třebová, z.s.  20 000 K 
Plachtařské mistrovství České republiky 2019 
 
3. Aeroklub Moravská Třebová, z.s.  10 000 Kč 
činnost Klubu mladých letců 
 
4. Řeholní dům menších bratří v Moravské Třebové 50 000 Kč 
provoz františkánského kláštera 
 
5. Spolek branných sportů Moravská Třebová, zájmový spolek pro branné činnosti, 
praktickou, sportovní a obrannou střelbu 50 000 Kč 
technické vybavení pro činnost a činnost sportovního klubu mládeže, pořízení 
sportovních vzduchových zbraní 
 
6. Eva Kalábová, mažoretky Střípky 20 000 Kč 
činnost mažoretkové a twirlingové skupiny Střípky z Moravské Třebové 
 
7. Lukáš Komprda 2 000 Kč 
účast na závodech a na mistrovství České republiky ve sjezdových kolech (downhill) 
 
8. FERMÁTA z. s.   20 000 Kč 
činnost pěveckého sboru, vystupování a reprezentace města na koncertech a 
festivalech 
 
9. Ing. Martin Sedlák 70 000 Kč 
zajištění koncertů v klubu DUKU DUKU v roce 2019 
 
10. AG – FIT z. s.   10 000 Kč 
pronájem tréninkových prostor 
 
11. AG-– FIT z. s.  20 000 Kč 
financování práce trenéra  
 
12. Junák – Český skaut, středisko Moravská Třebová, z. s.   35 000 Kč 
Provoz kluboven a táborové základny, vzdělávání činovníků, pořádání akcí pro 
středisko a veřejnost 
 
13. SH – ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Sušice 45 000 Kč 
materiální zabezpečení sportovní činnosti mladých hasičů a družstev dospělých, 
pořádání akcí pro veřejnost, nákup výstroje a výzbroje  
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14. Tělovýchovná jednota Sokol Boršov , z.s.   70 000 Kč 
činnost tělovýchovné jednoty, údržba areálu, sportovně technická podpora družstva 
mužů a mládeže 
 
15. SH – ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Boršov   20 000 Kč 
činnost sboru, pořádání akcí pro děti i dospělé  
 
16. Autoklub České republiky z. s.   0 Kč 
nákup sportovních pohárů na závěrečné vyhlášení Mistrů ČR za rok 2019, tisk 
materiálů pro rozhodčí, dresy pro sportovce,… 
 
17. Svaz skautů a skautek České republiky, 38. oddíl skautů „sv. Františka“ Moravská 
Třebová   15 000 Kč 
údržba a oprava skautské klubovny, obnova vybavení, činnost oddílu 
 
18. Sdružení přátel Kulturního domu v BORŠOVĚ, z.s.   10 000 Kč 
organizace soutěže mažoretkových skupin O medaili Espiral - 4. ročník 
 
19. Sdružení přátel Kulturního domu v BORŠOVĚ, z.s.   60 000 Kč 
pořádání kulturních a společenských akcí v části města Boršov 
 
20. Jan Marek   5 000 Kč 
organizace 4. silničního cyklistického závodu 
 
21. Jan Marek  5 000 Kč 
organizace a pořádání 15. ročníku Moravskotřebovského cyklomaratonu 
 
22. Spolek přátel Vlaardingenu, z. s.   0 Kč 
rozvoj partnerských vztahů s holandským městem Vlaardingen 
 
23. ZO ČSOP Zelené Vendolí   20 000 Kč 
podpora činnost záchranné stanice pro handicapované živočichy 
 
24. Sdružení Němců – Regionální skupina Hřebečsko z.s.   15 000 Kč 
organizace 25. ročníku Dnů česko-německé kultury - Hudba a kultura spojuje   
 
25. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub  0 Kč 
organizace volnočasových aktivit, rekondiční pobyty pro dětí a mládež se zdravotním 
postižením/znevýhodněním  
 
26. Laxus z. ú. 0 Kč 
celoroční terénní práce s uživateli drog v Moravské Třebové, Ochrana veřejného 
zdraví ve spojitosti s výskytem a prevencí šíření infekčních chorob  
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27. Květná zahrada, z.ú. 15 000 Kč 
provoz zařízení Dům na půl cesty  
 
28. Náš domov Koclířov, z.s. 15 000 Kč 
dofinancování pobytové sociální služby Most naděje - azylový dům pro rodiče s dětmi  
 
29. Rodinné Integrační Centrum z. s. Pardubice   0 Kč 
raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami komunikace 
a sociální interakce…  
 
30. Rodinné Integrační Centrum z. s. Pardubice  0 Kč 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, 
poskytování sociální služby dle zákona 108/2016 Sb. o sociálních službách 
 
31. Středisko sociálních služeb Salvia, z. ú.  30 000 Kč 
poskytování sociálních služeb, osobní asistence, odborné sociální poradenství… 
 
32. Domov na zámku Bystré   0 Kč 
poskytování sociálních služeb pro občany města 
 
CELKEM  657 000  Kč 
 
Z: Dana Buriánková 
 
337/R/190319: 
 
schválit uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotací z rozpočtu města v roce 
2019 dle vnitřního předpisu č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Moravská Třebová v souladu s předloženým vzorem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
338/R/190319: 
 
návrh kontrolního řádu předložený Ing. Pavlem Prudilem na zasedání zastupitelstva 
města dne 04.02.2019. 
  
339/R/190319: 
 
aktuální informaci o průběhu výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího Odboru 
kancelář starosty a tajemníka Městského úřadu Moravská Třebová. 
  
340/R/190319: 
 
informaci o způsobu řešení žádosti obyvatel ulic Nové Sady, Třešňová alej a Míru na 
hlučnost spojenou s provozem silnice I/35. 
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341/R/190319: 
 
předložený záměr ve věci zřízení víceúčelového kulturního sálu.  
  
 
Rada města potvrzuje: 
 
342/R/190319: 
 
vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího Odboru kancelář starosty 
a tajemníka Městského úřadu Moravská Třebová v souladu s předloženým návrhem. 
  
 
V Moravské Třebové 19.03.2019 
Zapsala: Mgr. Tereza Sísová 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Kolkop 
starosta města 

 
 
 
     Ing. Miloš Mička            Ing. Daniela Maixnerová 

  místostarosta města              místostarostka města 
 


