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 Usnesení rady města ze dne  13.05.2019 

Usnesení 
 
z 14. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 13.05.2019 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: radnice nám. T. G. Masaryka 29 
 
 
Rada města schvaluje: 
 
505/R/130519: 
 
předložený program schůze rady města s odhlasovanou změnou stažení tisku č. 7. 
  
506/R/130519: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 2355/1 (jedná se cca o 18 m2) o celkové 
výměře 7.931 m2, druh pozemku trvalý travní porost, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
507/R/130519: 
 
záměr prodeje dvou částí pozemku parc. č. 2240/1 o celkové výměře 1072 m2 (jedná 
se o cca 2 m2 a cca 3 m2), druh pozemku ostatní plocha  v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Horní.     
  
Z: Viera Mazalová 
 
508/R/130519: 
 
záměr pachtu tří částí pozemku parc. č. 1168/1 o výměrách 16 m2, 22 m2 a 22 m2, v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Bezručova, za účelem pěstování 
ovoce a zeleniny u bytového domu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
509/R/130519: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 2250 o výměře 170 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Olomoucká, za účelem zřízení zahrady pro pěstování 
ovoce a zeleniny.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
510/R/130519: 
 
záměr pachtu pozemku parc. č. 1100/1 o výměře 607 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. K. Čapka, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u 
bytového domu.  
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Z: Viera Mazalová 
 
511/R/130519: 
 
pronájem části pozemku parc. č. 2821/2 o výměře 180 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Dr. Loubala, xxx, trvale bytem xxx, za účelem sečení 
trávy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní 
lhůtou a nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 4. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
512/R/130519: 
 
pronájem části pozemku parc. č. 2212/1 o výměře 1800 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Vodní, xxx, trvale bytem xxx, za účelem sečení trávy 
(pasení ovcí). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční 
výpovědní lhůtou a nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
1737/050405, bod 4. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
513/R/130519: 
 
pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 30,9 m2, nacházejícího se ve 
zvýšeném  přízemí objektu č. p. 207 na Zámeckém náměstí  č. o. 6 v Moravské 
Třebové xxx, za účelem zřízení kanceláře insolvenčního správce. Smlouva bude 
uzavřena od 01.06.2019 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. 
Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 2532/031297. Pronajímatel 
souhlasí s podnájmem prostoru dalším insolvenčním správcům, xxx kterým pro 
potřeby Ministerstva spravedlnosti vyhotoví souhlas s umístěním provozovny 
insolvenčního správce v předmětném prostoru dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
514/R/130519: 
 
pronájem prostoru sloužícího podnikání - kavárny na Knížecí louce v objektu s 
číslem popisným 1665 v části obce Předměstí, Moravská Třebová, ul. Gorazdova č. 
o. 14 na pozemku parc. č. 4044, xxx. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
šestiměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude stanoveno ve výši 42.000 Kč. 
Nájemce není plátcem DPH.       
  
Z: Viera Mazalová 
 
515/R/130519: 
 
pacht části pozemku parc. č. 1375 o výměře 24 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní, xxx, trvale bytem xxx, za účelem pěstování ovoce a 
zeleniny u bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 



Město Moravská Třebová 
 3
   

 Usnesení rady města ze dne  13.05.2019 

tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
1737/050405, bod 2. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
516/R/130519: 
 
pacht části pozemku parc. č. 1375 o výměře 22 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní, xxx, trvale bytem xxx, za účelem pěstování ovoce a 
zeleniny u bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
1737/050405, bod 2. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
517/R/130519: 
 
pacht části pozemku parc. č. 1375 o výměře 27 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní, xxx, trvale bytem xxx, za účelem pěstování ovoce a 
zeleniny u bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
1737/050405, bod 2. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
518/R/130519: 
 
pacht části pozemku parc. č. 1375 o výměře 27 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní, xxx, trvale bytem xxx, za účelem pěstování ovoce a 
zeleniny u bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
1737/050405, bod 2. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
519/R/130519: 
 
pacht části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 49 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní, xxx, trvale bytem xxx, za účelem pěstování ovoce a 
zeleniny u bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
1737/050405, bod 2. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
520/R/130519: 
 
pacht části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 96 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní, xxx, trvale bytem xxx, za účelem pěstování ovoce a 
zeleniny u bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
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tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
1737/050405, bod 2. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
521/R/130519: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na: 
- byt č. 1 o velikosti 1 + 0 v ul. Olomoucké č. o. 17 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
xxx, s platností od 01.05.2019 v případě úhrady nájemného za příslušný kalendářní 
měsíc, 
- byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Olomoucké č. o. 17 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
xxx, s platností od 01.05.2019 v případě úhrady nájemného za příslušný kalendářní 
měsíc. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
522/R/130519: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Jiráskově č. o. 130 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s platností od 01.06.2019 
v případě úhrady nájemného za příslušný kalendářní měsíc. 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 
 
523/R/130519: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
- byt č. 1 o velikosti 3 + 1 na Zámeckém náměstí č. o. 1 v Moravské Třebové se xxx, 
bytem tamtéž, s platností od 01.06.2019  
- byt č. 11 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.06.2019  
- byt č. 9 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.06.2019  
- byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.06.2019 
- byt č. 16 o velikosti 2 + 0 v ul. Svitavská č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.06.2019 
- byt č. 2 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.06.2019 
  
Z: Viera Mazalová 
 
524/R/130519: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na: 
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- byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Bránské č. o. 10 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.06.2019  
- byt č. 17 o velikosti 2 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.06.2019 
- byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.06.2019 
- byt č. 8 o velikosti 3 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.06.2019  
    
Z: Viera Mazalová 
 
525/R/130519: 
 
výpověď z nájmu bytu č. 3 o velikosti 2 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské 
Třebové xxx, bytem tamtéž, v souladu s § 2291, odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník, neboť porušil svou povinnost vyplývající z nájmu bytu zvlášť 
závažným způsobem. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
526/R/130519: 
 
uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách tak, že xxx, bytem xxx, uhradí dlužnou 
částku za nájem v celkové výši 16.260 Kč v 16 pravidelných měsíčních splátkách, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
527/R/130519: 
 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné 
uzavření vlastní smlouvy a dohody o umístění stavby za účelem zřízení a 
provozování distribuční soustavy kabelového vedení VN  a zařízení pro elektronickou 
komunikaci – trubky HDPE v obci a katastrálním území Moravská Třebová na 
pozemcích parc. č.  parc.č. 1192/2, 2630/2, 2628/1, 2630/4, 1191/5, 1190, 2626, 
2600/2, 2583, 2606/2, 2608/1, 2580/19, 2556/1. Rozsah věcného břemene bude 
vyznačen v geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení 
věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za úplatu formou 
jednorázové odměny ve výši  ve výši 200 Kč za každý započatý metr délkový 
zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku, nejméně však 1 000 Kč. K této 
částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby. Náklady spojené 
s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene.    
  
Z: Viera Mazalová 
 
528/R/130519: 
 
výjimku z Pravidel rady města č. 7/2010, čl. 2, odst. 1., písm. b), tj. zaevidování 
žádosti xxx, bytem xxx, jako vlastníka bytu, o přidělení městského bytu.   
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Z: Viera Mazalová 
 
529/R/130519: 
 
uzavření 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 festivalu Dny slovenské kultury v 
Moravské Třebové ve dnech 25. až 29. dubna 2019, ve výši 50.000 Kč, v souladu s 
předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
530/R/130519: 
 
uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 
11 Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí dotace na požární techniku a věcné 
prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši 15.000 Kč, v 
souladu s předloženým návrhem.  
  
Z: Dana Buriánková 
 
531/R/130519: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Restaurování barokního kříže ul. 
Jiráskova“ podnikatele xxx. 
  
Z: Miroslav Netolický 
 
 
532/R/130519: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Restaurování barokního kříže ul. Jiráskova“ s podnikatelem xxx, dle předloženého 
návrhu. 
  
Z: Miroslav Netolický 
 
533/R/130519: 
 
udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 7/2016, směrnice Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu na nákup komunikační platformy Mobilní rozhlas. 
  
 
534/R/130519: 
 
uzavření smlouvy o poskytování služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas mezi 
Městem Moravská Třebová a společností Neogenia s.r.o., IČO: 29198950, Hybešova 
42, 602 00 Brno. 
  
535/R/130519: 
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uzavření darovací smlouvy mezi městem Moravská Třebová a TJ Slovan Moravská 
Třebová, z.s, se sídlem Nádražní 1145/12, PSČ 571 01, IČO: 43508511 ve věci 
bezúplatného převodu lezecké stěny dlouhodobě umístěné v základní škole na ul. 
Palackého v Mor. Třebové, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Daniela Maixnerová 
T: 31.05.2019 
 
536/R/130519: 
 
vydání urny zemřelého xxx městu Jevíčko k pietnímu uložení urny na hřbitově v 
Jevíčku, v souladu s předloženou žádostí ze dne 29.04.2019. 
  
Z: Tereza Sísová 
T: 31.05.2019 
 
 
Rada města neschvaluje: 
 
537/R/130519: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 2212/1 o výměře 2271 m2, (jednalo by se cca o 
60 m2), druh pozemku trvalý travní porost  v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Vodní.     
  
Z: Viera Mazalová 
 
538/R/130519: 
 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví (vozidla V3S) s ČR - 
Ministerstvem obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6, IČO: 60162694, 
podle předloženého návrhu. 
  
Z: Karel Gregor 
T: 31.05.2019 
 
Rada města souhlasí: 
 
539/R/130519: 
 
s ubytováním xxx, trvale hlášeného na xxx, na městské ubytovně na ul. Brněnské č. 
o. 50 v Moravské Třebové.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
540/R/130519: 
 
s ubytováním xxx, trvale hlášeného na xxx, na městské ubytovně v ul. Brněnská č. o. 
50 v Moravské Třebové.  
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Z: Viera Mazalová 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
541/R/130519: 
 
schválit  směnu  pozemku parc. č. 3630/5 o výměře 12 m2, druh pozemku ostatní 
plocha  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 
 
542/R/130519: 
 
schválit podání žádosti o převod a následné nabytí do majetku města těchto 
pozemkům, které vznikly novým GP č. 3087-221/2018:   
 
pozemek parc. č. 964/18 o výměře 10 m2,  
pozemek parc. č. 964/19 o výměře 144 m2,  
pozemek parc. č. 964/20 o výměře 53 m2,  
pozemek parc. č. 964/21 o výměře 10 m2,    
pozemek parc. č. 964/22 o výměře 8 m2    
pozemek parc. č. 964/23 o výměře 56 m2,  
pozemek parc. č. 3550/2 o výměře 62 m2,  
pozemek parc. č. 3550/3 o výměře 7 m2,  
pozemek parc. č. 3550/4 o výměře 16 m2,  
pozemek parc. č. 3550/5 o výměře 17 m2,  
pozemek parc. č. 3550/6 o výměře 177 m2,  
pozemek parc. č. 3550/7 o výměře 277 m2,  
pozemek parc. č. 3550/8 o výměře 13 m2,  
pozemek parc. č. 3550/9 o výměře 98 m2, ¨ 
pozemek parc. č. 3550/10 o výměře 6 m2,  
pozemek parc. č.  3550/11 o výměře 71 m2  
pozemek parc. č. 3550/13 o výměře 16 m2,  
pozemek parc. č. 3550/14 o výměře 42 m2, 
pozemek parc. č. 3550/15 o výměře 26 m2, 
pozemek parc. č. 3550/16 o výměře 37 m2   
pozemek parc.č. 3550/17 o výměře 285 m2,  
pozemek parc. č. 3550/18 o výměře 22 m2,  
pozemek parc. č. 3550/19 o výměře 51 m2,  
pozemek parc. č. 3550/20 o výměře 21 m2,  
pozemek parc. č. 3550/21 o výměře 40 m2 
pozemek parc. č. 3550/22 o výměře 5 m2 
pozemek parc. č. 3550/23 o výměře 99 m2 
pozemek parc. č. 3550/24 o výměře 143 m2 
pozemek parc. č. 3550/25 o výměře 12 m2 
pozemek parc. č. 3550/26 o výměře 5 m2,  
pozemek parc.. č. 3650/4 o výměře 70 m2, 
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pozemek parc. č. 3650/5 o výměře 8 m2, 
pozemek parc.. č. 3650/6 o výměře 25 m2            
pozemek parc. č.  3650/7 o výměře 9 m2,  
pozemek parc. č. 3650/8 o výměře 13 m2,  
pozemek parc. č. 3650/9 o výměře 226 m2,  
pozemek parc. č. 3650/10 o výměře 29 m2 
pozemek parc. č. 3650/11 o výměře 71 m2,    
pozemek parc. č. 3650/12 o výměře 42 m2 
pozemek parc. č. 3650/13 o výměře 13 m2,  
pozemek parc. č. 3650/14 o výměře 145 m2,  
pozemek parc.č. 3650/15 o výměře 55 m2, 
pozemek parc. č. 3650/16 o výměře 7 m2, 
pozemek parc. č. 3650/17 o výměře 6 m2,    
pozemek parc.č. 3650/18 o výměře 104 m2,  
pozemek parc.č. 3650/19 o výměře 75 m2, 
pozemek parc. č. 3650/20 o výměře 28 m2, 
pozemek parc. č. 3650/21 o výměře 3 m2,     
pozemek parc. č. 3650/22 o výměře 138 m2,  
pozemek parc.č. 3650/23 o výměře 53 m2,  
pozemek parc. č. 3650/24 o výměře 113 m2,  
pozemek parc. č. 3650/25 o výměře 28 m2, 
pozemek parc. č. 3650/26 o výměře 37 m2, 
pozemek parc.č. 3650/27 o výměře 13 m2,  
pozemek parc. č. 3722/3 o výměře 87 m2, 
pozemek parc. č. 3722/4 o výměře 81 m2 
pozemek parc.č. 3722/5 o výměře 1 m2,    
 
vše v obci a kat. území Moravská Třebová, část Sušice   
a 
pozemek parc.č. 3539/4 v obci a k.ú. Linhartice, který je zastavěn stavbou "Stezka pro 
chodce a cyklisty" , ul. Olomoucká, I.etapa,   
  
vše z vlastnictví Pardubického kraje se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, 
IČO: 70892822.     
 
543/R/130519: 
 
schválit vklad majetku města inv. č. 1338 TS – KBV J. K. Tyla vodovod v pořizovací 
ceně 37.620 Kč  a majetku města inv. č. 3101 TS – vodovodní přípojka Boršov p.č. 
538/1 v pořizovací ceně 9.396,60 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 
 
544/R/130519: 
 
schválit Zprávu o uplatňování územního plánu Moravská Třebová. 
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Rada města bere na vědomí: 
 
545/R/130519: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
546/R/130519: 
 
předložený zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 29. 4. 2019. 
  
547/R/130519: 
 
předložený zápis z jednání Komise památkové péče ze dne 19.04.2019. 
  
Z: Mgr. Radko Martínek 
 
548/R/130519: 
 
předložený zápis z jednání komise rady města pro prevenci kriminality ze dne 17. 4. 
2019. 
  
549/R/130519: 
 
předložený zápis z jednání Samosprávné komise Sušice ze dne 03.04.2019.  
  
 
550/R/130519: 
 
„Hodnotící zprávu za rok 2018“, „Plán zlepšování na rok 2019“ a zápisy z jednání 
komise Zdravého města a MA21 ze dne 30. ledna 2019 a ze dne 10. dubna 2019. 
  
Z: Daniela Maixnerová 
 
551/R/130519: 
 
čerpání rezervního fondu z ostatních titulů příspěvkové organizace Dům dětí a 
mládeže Moravská Třebová, okres Svitavy ve výši 20.000 Kč v roce 2019 k rozvoji 
činnosti organizace.  
  
Z: Mgr. Jiří Kobylka 
 
Rada města zmocňuje: 
 
552/R/130519: 
 
obchodní společnost Technické služby Moravská Třebová s.r.o., se sídlem 
Zahradnická 1243/21, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 25970399, zastoupenou 
jednatelkou společnosti Bc. Gabrielou Horčíkovou, aby Město Moravská Třebová 
zastupovala, vykonávala veškerá nutná právní jednání, přijímala doručované 
písemnosti, podávala návrhy a žádosti, podávala opravné prostředky, a to i tehdy, 
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pokud je podle zvláštních právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci, ve věcech 
správy majetku Města Moravská Třebová. Plná moc je udělena v rozsahu práv a 
povinností podle správního řádu. Dále plná moc zmocňuje k veškerým jednáním 
souvisejícím s vyřizováním poskytnutí příspěvků na obnovu kulturních památek v 
rámci programu Podpora obnovy kulturních památek od Ministerstva kultury dle §16 
Zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
Obchodní společnost je oprávněna dále ve stejném rozsahu zmocnit své 
zaměstnance.  
 
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
553/R/130519: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Palackého, Moravská Třebová – 
Rekonstrukce sociálního zařízení dívky a učitelé – spojovací krček B“  a schvaluje: 
 
1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou pro předložení nabídky: 
xxx 
xxx 
xxx 
MATI Moravia s.r.o., Koclířov 204, 569 11 Koclířov u Svitav, IČO: 25969161    
HPK Stavby s.r.o., Západní 1258/39, 571 01 Moravská Třebová, IČO:24141640  
JS Moravská Třebová s.r.o., 571 01, Linhartice č. p. 60, IČO: 28811852 
KORDSTAV s.r.o., Slívova 637/10, 71000 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 29459273 
           
2. Hodnotící komisi ve složení: 
Ing. Miloš Mička – člen, Ing. Tomáš Kolkop - náhradník 
Miroslav Jurenka – člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník  
Ludmila Lišková – člen, Eva Štěpařová - náhradník  
 
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
celková nabídková cena včetně DPH - 100 %. 
  
Z: Miroslav Netolický 
 
554/R/130519: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku „Oddílná kanalizace ulice Olomoucká, 
Moravská Třebová“ a schvaluje:  
 
1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k podání nabídky:  
AVJ-STAVBY s.r.o., Purkyňova 2105/65, Předměstí, 568 02 Svitavy  IČO: 03199339 
Stavební vodohospodářská, s.r.o., Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová, 
IČO: 28771346  
INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc – Hodolany, IČO: 
25374311  
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EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy, IČO: 25260766  
Ulehla Ivan s.r.o., Svitavy, Svitavská 159/52, PSČ 568 02, IČO: 29212375     
 
2. Hodnoticí komisi ve složení:  
Ing. Miloš Mička - člen  
Karel Musil - člen  
Miroslav Jurenka - člen 
 
3. Hodnoticí kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
celková nabídková cena bez DPH - 100 %    
  
Z: Miroslav Netolický 
 
Rada města ruší: 
 
555/R/130519: 
 
usnesení č. 264/R/110319, kterým schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 
3513 o výměře 140 m2, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část města 
Sušice, za účelem využití jako dvůr a zahrada. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města ukládá: 
 
556/R/130519: 
 
tajemnici městského úřadu zpracovat, v souvislosti se jmenováním Komise pro řízení 
realizace Strategického plánu rozvoje města, dodatek vnitřního předpisu č. 2/2019, 
Statut komisí Rady města Moravská Třebová.  
  
Z: Tereza Sísová 
T: 31.05.2019 
 
Rada města stahuje z jednání: 
 
557/R/130519: 
tisk č. 7 - změna sídla Městské policie Moravská Třebová.  
 
V Moravské Třebové 13.05.2019 
Zapsal: Mgr. Tereza Sísová 

 
 
 

Ing. Miloš Mička  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


