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 Usnesení rady města ze dne  01.04.2019 

Usnesení 
 
z 11. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 01.04.2019 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na:  
  
 
Rada města schvaluje: 
 
343/R/010419: 
 
předložený program schůze rady města.       
  
344/R/010419: 
 
předložený Plán činnosti Komise pro kulturu, sport a volný čas na rok 2019. 
 
345/R/010419: 
 
předložený Plán práce s určením zodpovědných osob na rok 2019 Komise pro 
informační a komunikační technologie. 
 
346/R/010419: 
 
předložený Plán činnosti na úseku prevence kriminality rok 2019.  
 
347/R/010419: 
 
rozpočtové opatření č. 1/2019 rozpočtu města - poskytnutí dotací z rozpočtu města v 
souladu 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. 
TJ Cykloklub Jevíčko z.s.  

15 000 Kč 43. ročník Závodu míru nejmladších, cyklistického etapového závodu s 
mezinárodní účastí 

2. 
Český svaz bojovníků za svobodu 

6 000 Kč 
účast na vzpomínkových akcích, spolupráce se školami, schůze… 

3. 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Moravské Třebové  

10 000 Kč dokončení havarijní opravy vodovodní přípojky, vyčištění kanalizace 
kostela a fary… 

4. 
MTS SPORT, z. s. 

10 000 Kč 
charitativní tenisový turnaj - V. ročník 

5. 

Bc. Jitka Štolová, mažoretky Espiral 

15 000 Kč pronájem tělocvičny pro tréninky mažoretkové a twirlingové skupiny 
Espiral 

6. 
Český kynologický svaz ZKO Moravská Třebová - 308 

10 000 Kč 
nákup cvičebních pomůcek k výcviku psů 
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7. 
Průmyslové muzeum Mladějov, z.s. 

20 000 Kč 
podpora činnosti muzea 

8. 
Ing. Helena Gálová 

15 000 Kč činnost tanečních skupin PS Háčko, účast na soutěžích, startovné, 
doprava… 

9. 
Divadelní spolek J. K. Tyla Moravská Třebová 

5 000 Kč produkce divadelních představení především pro děti, činnost divadelního 
spolku, obnova kostýmů, kulis a loutek 

10. 
Český olympijský výbor 

10 000 Kč 
krajské kolo Odznaku všestrannosti v ZŠ Palackého 20. 5. 2019 

11. 
Římskokatolická farnost Moravská Třebová 

5 000 Kč částečná úhrada nákladů na vytápění Rodinného a mateřského centra 
Sluníčko 

12. 
World MUSADO Association z. s. 

0 Kč 
nákup sportovního vybavení pro klub sebeobrany MUSADO  

13. 
Moravskotřebovská univerzita třetího věku 

15 000 Kč příspěvek na vzdělávací akce, exkurze univerzity, částečná úhrady 
dopravy 

14. 
Luboš Crha 

2 000 Kč 
příspěvek na účast v závodech ve sjezdu na kole (downhill) 

15. 

Alena Jílková 

5 000 Kč příspěvek na účastnický poplatek dcery K. Jílkové na skautské světové 
setkání "Jamboree 2019" 

16. 
TJ Sokol Třebařov, z. s. 

5 000 Kč 
příspěvek na akci Klání - Klášter (Fantasy bitva pro děti) 

17. 
Integrovaná střední škola Moravská Třebová 

10 000 Kč 
odborné stáže studentů 

18. 

Mgr. Bc. František Zeman, Komise pro výchovu a vzdělávání 

15 000 Kč organizování akcí komise, Listování spojené s rozloučením žáků 9. tříd a 
předškoláků, organizace Dne učitelů, Školní akademie… 

19. 
Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela z. s. 

15 000 Kč 
mezinárodní výměna mládeže v rámci partnerských měst  - Rakousko 

20. 
Moravskotřebovské víceboje z. s. 

15 000 Kč realizace projektu Chas Moravskotřebovské víceboje, tradiční atletický 
meeting určený pro širokou veřejnost 

21. 
Radislav Voráč 

0 Kč činnost folkové skupiny Pozdní MT sběr, organizace veřejných vystoupení 
folkové skupiny, pronájem prostor. 

22. 
Mgr. Radko Martínek, Komise památkové péče 

4 000 Kč doprovodné akce ke Dnům evropského kulturního dědictví, Foto výstava 
pro veřejnost, beseda, zájezd… 

23. 
Gymnázium Moravská Třebová, Svitavská 310 

10 000 Kč 
výukové poznávací pobyty v zahraničí 

24. 
Spolek branných sportů Moravská Třebová, zájmový spolek pro branné 
činnosti, praktickou, sportovní a obrannou střelbu 

6 000 Kč 
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Dětřichovský memoriál – 44. ročník silničního běhu 

25. 
Chornický železniční klub, z.s. 

2 000 Kč 
jízda mikulášského parního vlaku 

26. 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Moravská Třebová 

5 000 Kč 
pořádání oblastní výstavy ovoce a zeleniny 

27. 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. 

5 000 Kč raná péče pro Moravu a Slezsko, podpora rodin s dítětem se sluchovým 
postižením 

28. 
Rytmus Východní Čechy, o. p. s. Chrudim 

0 Kč 
příspěvek na službu sociální rehabilitace pro klienty z Moravské Třebové 

29. 
Domov na rozcestí Svitavy 
spolufinancování nákladů klientů z Moravské Třebové 

0 Kč 

  CELKEM 235 000 Kč 

 
Z: Dana Buriánková 
 
348/R/010419: 
 
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 
 
349/R/010419: 
 
uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu "Podpora 
výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji" ve výši 55.510 Kč 
v souladu s předloženým návrhem. 
 
350/R/010419: 
 
záměr směny  části pozemku parc. č. 3630 o výměře 2.122 m2, druh pozemku 
ostatní plocha (jedná se cca o 15 m2) ve vlastnictví Města Moravská Třebová, za 
pozemek parc. č. 3625/2 o výměře 27 m2, druh pozemku ostatní plocha, který vznikl 
dle geometrického plánu č. 3087-221/2018 z původního pozemku parc. č. 3625 ve 
vlastnictví xxx, bytem xxx.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
351/R/010419: 
 
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2821/2 o výměře 180 m2, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Dr. Loubala, za účelem sečení trávy. 
  
Z: Viera Mazalová 
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352/R/010419: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 1375 o výměře 22 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Školní, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u 
bytového domu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
353/R/010419: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 1375 o výměře 24 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Školní, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u 
bytového domu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
354/R/010419: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 49 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Školní, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u 
bytového domu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
355/R/010419: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 96 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Školní, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u 
bytového domu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
356/R/010419: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 1375 o výměře 27 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Školní, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u 
bytového domu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
357/R/010419: 
 
pronájem části pozemku parc. č. 3145 o výměře 40 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část města Udánky, xxx, trvale bytem xxx, za účelem využití jako 
dvůr. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou a nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 8. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
358/R/010419: 
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podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 415, uzavřené dne 12.03.2016 mezi městem 
Moravská Třebová v zastoupení Technickými službami Moravská Třebová s.r.o. a 
xxx, předmětem které je nájem nebytového prostoru - garáže na pozemku parc. č. 
921 v ul. Lázeňské v Moravské Třebové. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počne běžet 
od 01.05.2019 do 31.07.2019. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
359/R/010419: 
 
pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 33,94 m2, nacházejícího se ve 
zvýšeném  přízemí objektu č. p. 207 na Zámeckém náměstí  č. o. 6 v Moravské 
Třebové s Renátou Di Pinto, IČO: 02575566, Linhartice č. p. 194, za účelem zřízení 
kosmetického a masážního salonu. Smlouva bude uzavřena od 01.06.2019 na dobu 
neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení 
rady města č. 2532/031297. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
360/R/010419: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na: 
- byt č. 14 o velikosti 1 + 0 v domě v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.04.2019 do 30.04.2019 v případě úhrady nájemného. 
Nájemní smlouva bude automaticky prodlužována vždy o 1 měsíc v případě 
pravidelné měsíční úhrady nájemného a splátky dluhu za komunální odpad. 
 
- byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v domě v ul. Zámecké č. o. 13 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.04.2019 do 30.04.2019 v případě úhrady nájemného. 
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 
 
361/R/010419: 
 
výjimku z Pravidel rady města č. 7/2010, čl. 2, odst. 1., písm. c), tj. zaevidování 
žádosti xxx, bytem xxx, nájemníků bytu na dobu neurčitou, o přidělení městského 
bytu.   

  
Z: Viera Mazalová 
 
362/R/010419: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Technický dozor investora a 
koordinátor BOZP pro stavbu Výměna kanalizace ul. Lanškrounská, Moravská 
Třebová" firmu JAFIS s.r.o., Moravská 786, Litomyšl 570 01, IČO: 25963244.  
  
Z: Miroslav Netolický 
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363/R/010419: 
 
uzavření smlouvy s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Technický 
dozor investora a koordinátor BOZP pro stavbu Výměna kanalizace ul. 
Lanškrounská, Moravská Třebová" firmou JAFIS s.r.o., Moravská 786, Litomyšl 570 
01, IČO:25963244, podle předloženého návrhu.   
  
Z: Miroslav Netolický 
 
364/R/010419: 
 
uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení s firmou GasNet, s.r.o., Klíšská 
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Miroslav Netolický 
 
365/R/010419: 
 
výjimku z vnitřního předpisu č. 7/2016, směrnice Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, na realizaci restaurování arkád zámku v Moravské Třebové. 
Restaurování bude realizováno bez zadávacího řízení ak. soch. Martinem Pokorným, 
restaurátorem, Táboritská 464/10, 130 00 Praha 3 – Žižkov, DIČ: CZ550406-0364. 
  
Z: Miroslav Netolický 
 
366/R/010419: 
 
výjimku z vnitřního předpisu č. 7/2016, směrnice Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, na realizaci restaurování portálu parc. č. 254 v Moravské Třebové. 
Restaurování bude realizováno bez zadávacího řízení ak. soch. Martinem Pokorným, 
restaurátorem, Táboritská 464/10, 130 00 Praha 3 – Žižkov, DIČ: CZ550406-0364. 
  
Z: Miroslav Netolický 
 
367/R/010419: 
 
výjimku z vnitřního předpisu č. 7/2016, směrnice Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, na realizaci obnovy kamenného pilíře severovýchodního rohu 
zámku v Moravské Třebové. Obnova bude realizována bez zadávacího řízení ing. 
Ladislavem Krylem, Slezská 1737/101, 130 00, Praha 3 - Vinohrady, IČO: 40866581. 
  
Z: Miroslav Netolický 
368/R/010419: 
 
výjimku z vnitřního předpisu č. 7/2016, směrnice Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, na obnovu střechy lapidaria na hřbitově v Moravské Třebové. 
Stavební práce budou realizovány  bez zadávacího řízení firmou JS Moravská 
Třebová s.r.o., 571 01, Linhartice č. p. 60, IČO: 28811852. 
  
Z: Miroslav Netolický 
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369/R/010419: 
 
výpůjčku muzea a nádvoří zámku pro akce pořádané příspěvkovými organizacemi 
města Moravská Třebová. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
370/R/010419: 
 
výpůjčku prostor muzea Speciální základní škole Moravská Třebová dne 14.05.2019 
na recitační soutěž a dne 18.06.2019 na školní akademii.  
  
371/R/010419: 
 
výpůjčku nádvoří zámku Místní organizaci ČSSD na akci Prvomájová veselice dne 
01.05.2019.  
 
Rada města neschvaluje: 
 
372/R/010419: 
 
uzavření Smlouvy o výstavbě mezi Bytovým družstvem Holandská 6810, Moravská 
Třebová, IČO: 27554511, se sídlem Holandská 1398/8, Předměstí, 571 01 Moravská 
Třebová jako stavebníkem a Městem Moravská Třebová jako vlastníkem, za účelem 
výstavby nového fasádního komínu a technického vedení tepelného čerpadla nad 
pozemkem parc. č. 2711/54 ve vlastnictví Města Moravská Třebová, dle 
předloženého návrhu.  
 
Rada města souhlasí: 
 
373/R/010419: 
 
s ubytováním xxx, trvale hlášeného na ohlašovně Městského úřadu, ul. T. G. 
Masaryka 5/35, Svitavy, na městské ubytovně v ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské 
Třebové.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
374/R/010419: 
 
schválit vklad majetku města inv. č. 3097 TS – vodovodní přípojka PO (myčka) v 
pořizovací ceně 10.919 Kč do svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska, 
IČO: 72053453, se sídlem Nádražní 1430/6, Moravská Třebová za podmínek § 38 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění. 
  
Z: Dana Buriánková 
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375/R/010419: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 1498/19 o výměře 25 m2, druh pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce 
Předměstí, ul. Tovární Aeroklubu Moravská Třebová, z. s. se sídlem  Letiště č. p. 
220, Staré Město, IČO: 00528111 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 13.000 
Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.     
 
Z: Viera Mazalová 
 
376/R/010419: 
 
schválit výkup pozemku parc. č. 3515/2 o výměře 16 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, který vznikl dle geometického plánu č. 3087-221/2018 z původního pozemku 
parc. č. 3515 v obci a kat. území Moravská Třebová, Předměstí z vlastnictví xxx, 
bytem xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 1.920 Kč, která bude 
prodávajícímu uhrazena do 5 dnů ode dne vložení kupní smlouvy do katastru 
nemovitostí.     
  
Z: Viera Mazalová 
 
377/R/010419: 
 
schválit výkup pozemku parc. č. 3636/2 o výměře 10 m2, druh pozemku ostatní 
plocha a pozemku parc. č. 3637/2 o výměře 7 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
které vznikly dle geometrického plánu č. 3087-221/2018 z   původních pozemků 
parc. č. 3636 a 3637 v obci a kat. území Moravská Třebová, Sušice z vlastnictví xxx, 
bytem xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 2.040 Kč, která bude 
prodávajícím uhrazena do 5 dnů ode dne vložení kupní smlouvy do katastru 
nemovitostí.     
 
378/R/010419: 
 
schválit výkup pozemku parc. č. 3516/2 o výměře 8 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, který vznikl dle geometrického plánu č. 3087-221/2018 z původního pozemku 
parc. č. 3516 v obci a kat. území Moravská Třebová, Sušice z vlastnictví xxx, všichni 
bytem xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 960 Kč, která bude 
prodávajícím uhrazena do 5 dnů ode dne vložení kupní smlouvy do katastru 
nemovitostí.      
 
379/R/010419: 
 
schválit výkup pozemku parc. č. 3514/2 o výměře 17 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, který vznikl dle geometrického plánu č. 3087-221/2018 z původního pozemku 
parc. č. 3514 v obci a kat. území Moravská Třebová, Sušice z vlastnictví xxx, bytem 
xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 2.040 Kč, která bude prodávajícím 
uhrazena do 5 dnů ode dne vložení kupní smlouvy do katastru nemovitostí.      
 
380/R/010419: 
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schválit výkup pozemku parc. č. 3575/3 o výměře 7 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, který vznikl dle geometrického plánu č. 3087-221/2018 z původního pozemku 
parc. č. 3575 v obci a kat. území Moravská Třebová, Sušice z vlastnictví  xxx, bytem 
xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 1.320 Kč, která bude prodávajícímu 
uhrazena do 5 dnů ode dne vložení kupní smlouvy do katastru nemovitostí.     
 
381/R/010419: 
 
schválit výkup pozemku parc. č. 3525/6 o výměře 5 m2, druh pozemku ostatní plocha 
a pozemku parc. č. 3527/11 o výměře 4 m2, druh pozemku ostatní plocha, které 
vznikly dle geometrického plánu č. 3087-221/2018 z původních pozemků 3525/1 a 
3527/2 v obci a kat. území Moravská Třebová, Sušice z vlastnictví xxx, bytem xxx za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 1.080 Kč,  která bude prodávajícím 
uhrazena do 5 dnů ode dne vložení kupní smlouvy do katastru nemovitostí.     
 
382/R/010419: 
 
schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města pro Program regenerace MPR a MPZ v 
roce 2019 takto: 
 

 
 

stát   město   vlastník   celkem  

 

Objekty v majetku fyzických 
osob a SVJ   

  

Dotace z 
rozpočtu 

města 

  

Dům, nám. TGM 78/1  

- obnova střechy  
314 000   63 000  251 078  628 078 

Dům, ul. Bránská 40/6 
- obnova oken, dveří, maleb   

41 000   8 300   32 980   82 280   

Dům, nám. TGM 205/10b  

- obnova fasády   

299 000   60 000 240 356   599 356   

Dům, ul. Zámecká 208/4, 
Celková obnova domu, statika 

632 000  146 000 680 867   1 458 867  

 

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
383/R/010419: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
 
384/R/010419: 
 
předložený zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 04.03.2019. 
 
385/R/010419: 
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předložený zápis z jednání Komise pro kulturu, sport a volný čas ze dne 05.03.2019. 
 
386/R/010419: 
 
předložený zápis z jednání Komise pro prevenci kriminality ze dne 06.03.2019. 
 
387/R/010419: 
 
předložený zápis z jednání Komise pro informační a komunikační technologie ze dne 
13.03.2019. 
 
388/R/010419: 
 
žádost xxx o mimořádné přidělení městského bytu. 
  
389/R/010419: 
 
čerpání finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Kulturní 
služby města Moravská Třebová na nákup sbírkových předmětů v roce 2019 do výše 
50.000 Kč. 
  
T: 26.03.2019 
 
Rada města jmenuje: 
 
390/R/010419: 
 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění a ustanovením § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 
54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, konkursní 
komisi na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 
Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy: 

 
- člen určený zřizovatelem (předseda) - Ing. Miloš Mička 

- člen určený zřizovatelem - Ing. Mgr. Dana Buriánková 

- člen určený krajským úřadem - Mgr. Hana Pochobradská 

- odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství - Mgr. 

Miloslav Parolek  

- školní inspektor České školní inspekce - Mgr. Jaroslav Loučka 

- pedag. pracovník příslušné přísp. organizace - PaedDr. Helena Mazalová 

- člen školské rady ZŠ Palackého - Vítězslav Škrabal 

  
Z: Dana Buriánková 
 
391/R/010419: 
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komisi pro udělování Ceny města Moravská Třebová za rok 2018 v tomto složení: 
 
- Ing. Tomáš Kolkop (starosta, člen zastupitelstva) 

- JUDr. Miloš Izák (člen zastupitelstva) 

- Mgr. Ivana Kantůrková (členka zastupitelstva) 

- Mgr. Václav Dokoupil (mluvčí města) 

- Mgr. Přemysl Dvořák (Gymnázium Moravská Třebová) 

- PaedDr. Marie Blažková (předsedkyně lektorské rady Moravskotřebovské 

univerzity třetího věku) 

- Mgr. Jaroslava Skácelíková (ředitelka ZŠ Kostelní náměstí) 

  
Rada města odvolává: 
 
392/R/010419: 
 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 166  odst. 3) č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, k 31. 7. 2019 Mgr. Petra Vágnera z 
pracovního místa ředitele Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, okres 
Svitavy. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
393/R/010419: 
 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 166 č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění paní Mgr. Zdenku Šafaříkovou z pracovního místa ředitelky 
Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy k 31. 7. 2019.  
  
Z: Dana Buriánková 
 
Rada města pověřuje: 
 
394/R/010419: 
 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění a ustanovením § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, v rámci konkursního řízení 
na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní 
školy Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy, Bc. Ivanu Kelčovou DiS. 
funkcí tajemníka konkursní komise. 
  
Z: Dana Buriánková 
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395/R/010419: 
 
místostarostu požádat Krajský úřad Pardubického kraje, Českou školní inspekci, 
školskou radu o určení příslušného člena konkursní komise, požádat odborníka v 
oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství o souhlas se svým 
jmenováním do konkursní komise, vyzvat ředitelku Základní školy Moravská 
Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy, aby zorganizovala volbu člena konkursní 
komise z řad pedagogických pracovníků školy a doložila ji zápisem o volbě.  
 
Rada města vyhlašuje: 
 
396/R/010419: 
 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 166 č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění konkurs na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky 
Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy s předpokládaným 
nástupem od 1. 8. 2019. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
397/R/010419: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku Dodávka tabletového systému pro 
Domov se zvláštním režimem Sociálních služeb města Moravská Třebová a 
schvaluje:  
 
1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k podání nabídky:  
- KES, s.r.o., Sadová 609, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek, IČO: 00534072 
- ELPO Gastrotechnika s.r.o., Heršpická 800/6, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 25332911 
- Multi CZ s.r.o., Anenská 1715, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 
27488837 
       
2. Hodnotící komisi ve složení:  
- Ing. Miloš Mička - člen 
- Miroslav Jurenka - člen 
- Karel Musil - člen 
 
3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- celková nabídková cena včetně DPH – 100 %   
  
Z: Miroslav Netolický 
 
Rada města odkládá: 
 
398/R/010419: 
 
projednání záměru prodeje pozemku parc. č. 199/4 o výměře 24 m2, druh pozemku 
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ostatní plocha  v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Město, ul. 
Zámecká.  
 
399/R/010419: 
 
projednání záměru příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Moravská Třebová, 
okres Svitavy rozšířit činnost o poskytování vzdělávání pedagogických pracovníků se 
současnou změnou názvu organizace na Dům dětí a mládeže a zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků Moravská Třebová. 
  
Rada města stahuje z jednání: 
 
400/R/010419: 
 
tisk č. 16 - prodej pozemku parc. č. 111 Boršov. 
  
401/R/010419: 
 
tisk č. 17 - prodej pozemků na ul. Lázeňské. 
  
V Moravské Třebové 01.04.2019 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 

Ing. Tomáš Kolkop 
starosta města 

 
 
 

Ing. Miloš Mička  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


