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Usnesení 
 
z 16. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 10.06.2019 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
600/R/100619: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
601/R/100619: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
- byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s 
platností od 01.07.2019  
- byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 21 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.07.2019  
- byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s 
platností od 01.07.2019  
- byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 10 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 
s platností od 01.07.2019 
- byt č. 16 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové se xxx, bytem xxx, 
s platností od 01.07.2019 
- byt č. 11 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s 
platností od 01.07.2019 
- byt č. 3 o velikosti 3 + 1 v ul. Nádražní č. o. 17 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 
s platností od 01.07.2019 
- byt č. 6 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s 
platností od 01.07.2019 
- byt č. 2 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s 
platností od 01.07.2019 
  
Z: Viera Mazalová 
 
602/R/100619: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na byt č. 15 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové se xxx , bytem xxx, s platností od 01.07.2019.    
  
Z: Viera Mazalová 
 
603/R/100619: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 5 o velikosti 2 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 39 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s platností od 
01.07.2019 s podmínkou úhrady závazku vůči městu po splatnosti před podpisem 
nové nájemní smlouvy.  
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Z: Viera Mazalová 
 
604/R/100619: 
 
výjimku z Pravidel rady města č. 7/2010, čl. 2, odst. 1, písm. b), tj. zaevidování žádosti 
xxx, bytem xxx, která je spoluvlastníkem domu.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
605/R/100619: 
 
záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 1100/1 o výměře 390 m2 užívané jako společný 
dvůr a zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. K. Čapka, za 
účelem údržby a sečení trávy. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
606/R/100619: 
 
pacht 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, 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 
 
607/R/100619: 
 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění 
stavby a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem 
zřízení a provozování distribuční soustavy kabelového vedení nn  v obci Moravská 
Třebová a katastrálním území  Boršov u Moravské Třebové na pozemku parc. č. 
4659/1 s ČEZ Distribuce, a.s. IČO: 24729035. 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 
 
608/R/100619: 
 
uzavření Smlouvy o provedení stavby č. OMM 48/19 mezi Městem Moravská Třebová 
jako vlastníkem a xxx jako stavebníkem, za účelem realizace stavby "M. Třebová VN 
2245, PB č. 6+27 - oprava", dle předloženého návrhu. 
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Z: Viera Mazalová 
 
609/R/100619: 
 
uzavření nájemní smlouvy s xxx, bytem xxx, na byt č. C 4 o velikosti 1 + 1 o výměře 
40,34 m2 ve 2. NP bytového domu č. p. 1554 v ul. Hřebečské č. o. 6 v Moravské 
Třebové.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
610/R/100619: 
 
uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1 o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 1510 v ul. Hřebečské 
č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, trvale bytem xxx, s tím, že vyrovnání předem 
zaplaceného nájemného proběhne bez účasti města mezi sourozenci xxx.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
611/R/100619: 
 
předložené účetní závěrky příspěvkových organizací města za rok 2018. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
612/R/100619: 
 
výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018: 

  
Z: Dana Buriánková 
 
613/R/100619: 
 
převedení části kladného hospodářského výsledku organizace Dům dětí a mládeže 
Moravská Třebová za rok 2018 ve výši 50.000 Kč do fondu odměn organizace. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
614/R/100619: 
 
převedení kladného hospodářského výsledku za rok 2018 do rezervního fondu těchto 
příspěvkových organizací: 
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1. Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy – 

hospodářský výsledek ve výši 85.705,54 Kč, 

2. Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy –  

hospodářský výsledek ve výši 11.033,58 Kč, 

3. Základní škola Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy - 

hospodářský výsledek ve výši 128.482,49 Kč, 

4. Základní umělecká škola Moravská Třebová  - hospodářský výsledek ve výši 

30.937,93 Kč, 

5. I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy – 

hospodářský výsledek ve výši 59.500,95 Kč, 

6. II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy - 

hospodářský výsledek ve výši 11.906,10 Kč, 

7. Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – část hospodářského výsledku ve výši 

190.360,99 Kč, 

8. Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové – hospodářský 

výsledek ve výši 48.697,48 Kč. 

 
Z: Dana Buriánková 
 
615/R/100619: 
 
úhradu ztráty hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská 
Třebová v roce 2018 ve výši 582.575,55 Kč z rezervního fondu organizace. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
616/R/100619: 
 
uzavření smlouvy o účtu v měně Euro s Českou národní bankou, Na Příkopě 28, 115 
03 Praha 1, IČO: 48136450. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
617/R/100619: 
 
pořádání akce Moravskotřebovská školní akademie dne 13.06.2019 na nádvoří zámku 
ve spolupráci Komise pro výchovu a vzdělávání a příspěvkové organizace Kulturní 
služby města Moravská Třebová. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
618/R/100619: 
 
výjimku vnitřního předpisu č. 7/2016, směrnice o Zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu na veřejnou zakázku "Zajištění managementu realizace projektu Na hranici 
na hraně": nebude osloveno pět uchazečů, ale dle Metodického pokynu Ministerstva 
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pro místní rozvoj ČR pro oblast zadávaní zakázek v programovém období 2014 – 
2020, pouze tři. 
  
619/R/100619: 
 
zadání veřejné zakázky "Zajištění managementu realizace projektu Na hranici na 
hraně" dle Metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro oblast zadávaní 
zakázek v programovém období 2014 – 2020. 
 
620/R/100619: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Kanalizace a vodovodní přípojky v ulici 
Olomoucká - Etapa za tratí" firmu Ulehla Ivan s.r.o., Svitavská 159/52, Svitavy, PSČ 
568 02, IČO: 29212375.  
  
Z: Miroslav Netolický 
 
621/R/100619: 
 
uzavření smlouvy s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Kanalizace a 
vodovodní přípojky v ulici Olomoucká - Etapa za tratí" s firmou Ulehla Ivan s.r.o., 
Svitavská 159/52, Svitavy, PSČ 568 02, IČO: 29212375 , podle předloženého návrhu.   
  
Z: Miroslav Netolický 
 
622/R/100619: 
 
předložený návrh odměn pro fyzické osoby, které nejsou členy zastupitelstva obce, za 
výkon funkce členů komisí. 
 
623/R/100619: 
 
zahraniční pracovní cestu Ing. Tomáše Kolkopa, Ing. Daniely Maixnerové, Ing. Miloše 
Mičky, Bc. Pavlíny Horáčkové a Mgr. Václava Dokoupila do partnerského města 
Staufenberg ve dnech od 19.-21. 6. 2019.  
  
624/R/100619: 
 
dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu č. 2/2019 Statut komisí Rady města Moravská 
Třebová v souladu s předloženým návrhem.  
  
 
625/R/100619: 
 
udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 7/2016, směrnice Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu na uzavření licenční smlouvy o poskytnutí oprávnění k výkonu práva 
k Software RTS a k Cenové soustavě RTS DATA se společností RTS, a.s., Brno-
Židenice, Židenice, Lazaretní 4038/13, IČO: 25533843. 
 
626/R/100619: 
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uzavření licenční smlouvy o poskytnutí oprávnění k výkonu práva k Software RTS a k 
Cenové soustavě RTS DATA s firmou RTS, a.s., Brno-Židenice, Židenice, Lazaretní 
4038/13, IČO: 25533843 dle předloženého návrhu. 
  
627/R/100619: 
 
podání výpovědi ze smlouvy o poskytnutí užívacích práv k PIS ASPI společnosti 
Wolters Kluwer, a.s., IČO: 63077639, v souladu s předloženým návrhem.  
  
628/R/100619: 
 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování lesních hospodářských osnov 
ze dne 12.12.2017 se společností LESPROJEKT BRNO, a.s., IČO: 65279191, dle 
předloženého návrhu.  
  
Z: Pavel Báča 
 
629/R/100619: 
 
uzavření Dodatku č. 1 b (změna ceny) ke smlouvě o dílo ORM č. 45-2018 na akci 
"Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého" s firmou Genext a.s., náměstí E. F. Buriana 448, 
500 04 Hradec Králové, IČO: 25733699, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Miroslav Netolický 
 
630/R/100619: 
 
zahájení jednacího řízení bez uveřejnění v návaznosti na soutěž o návrh podle § 65 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s vítězem soutěže o návrh ve 
věci zadání veřejné zakázky na Zpracování územní studie Udánský kopec. 
  
Z: Miroslav Netolický 
 
631/R/100619: 
 
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SN-TSMT/5/2018 na veřejnou zakázku 
„Obnova východní strany fasády bytového domu na ul. Školní 618/1 a 619/3 v 
Moravské Třebové“. 
  
 
632/R/100619: 
 
uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č. 9419001244/4000223857 s 
firmou GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, 
podle předloženého návrhu. 
  
Z: Miroslav Netolický 
 
633/R/100619: 
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oprávněného žadatele, ve Výzvě OPZ č. 03_19_106 Podpora procesu plánování 
sociálních služeb na obecní úrovni, za území SO ORP Moravská Třebová, organizaci 
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s., se sídlem Palackého nám. 1, 569 43 
Jevičko, IČ: 27505189. 
  
Rada města souhlasí: 
 
634/R/100619: 
 
s ubytováním xxx, trvale bytem xxx, na městské ubytovně v ul. Brněnská č. o. 50 v 
Moravské Třebové.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
635/R/100619: 
 
s ubytováním xxx a xxx, oba trvale bytem xxx, na městské ubytovně v ul. Brněnská č. 
o. 50 v Moravské Třebové.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města doporučuje: 
 
636/R/100619: 
 
zařazení Výstupů z Veřejného fóra Zdravého města a následné ověřovací Ankety 10P 
do projektového zásobníku Strategického plánu rozvoje města. 
  
Z: Daniela Maixnerová 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
637/R/100619: 
 
zrušit usnesení č. 57/Z/040219, kterým byl schválen prodej pozemku parc. č. 921 o 
výměře 368 m2, druh pozemku zahrada, pozemku parc. č. 921/2 o výměře 59 m2, druh 
pozemku zastavěná plocha, jehož součástí  je stavba garáže bez č. p. /č. e. a pozemku 
parc. č. 930/3 o výměře 2 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Lázeňská, xxx, bytem xxx, za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 415.000 Kč+ DPH, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.      
 
Z: Viera Mazalová 
 
638/R/100619: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 921 o výměře 368 m2, druh pozemku zahrada, 
pozemku parc. č. 921/2 o výměře 59 m2, druh pozemku zastavěná plocha, jehož 
součástí  je stavba garáže bez č. p. /č. e. a pozemku parc. č. 930/3 o výměře 2 m2, 
druh pozemku ostatní plocha, vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
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Lázeňská, xxx, se sídlem xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 415.000 Kč+ 
DPH, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.      
 
639/R/100619: 
 
schválit prodej  pozemku parc. č. 231/1 o výměře 1.165 m2,  druh pozemku trvalý travní 
porost v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, 
který vznikl novým geometrickým plánem č. 3059/307/2018 z původního pozemku 
parc. č. 3618/1  v obci a katastrálním území Moravská Třebová xxx, bytem xxx, za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 139.840 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy.     
  
Z: Viera Mazalová 
 
640/R/100619: 
 
schválit účetní závěrku města za rok 2018. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
641/R/100619: 
 
schválit závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2018 bez výhrad takto (v Kč): 
 
Výsledek rozpočtového hospodaření roku 2018: 
 

  
Stavy na bankovních účtech města k 31.12.2018: 

  
  
Z: Dana Buriánková 
 
642/R/100619: 
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schválit vypořádání hospodářského výsledku z hlavní i hospodářské činnosti města za 
rok 2018 takto: 
Ztráta (zisk) po zdanění: 
hlavní činnost: - 535.025,90 Kč  
hospodářská činnost: 4.803.641 Kč    
převést na účet  432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let. 
 
Z: Dana Buriánková 
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643/R/100619: 
 
schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 2/2019  rozpočtu města, kterou budou 
změněny závazné ukazatele na rok 2019 takto (v tis. Kč): 
 
a) závazné ukazatele stanovené radě města 

  
 
b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace  

  
  
Z: Dana Buriánková 
 
644/R/100619: 
 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 
31.000 Kč na pořízení samojízdného zavlažovacího vozíku pro sportovní areál s 
Tělovýchovnou jednotou Sokol Boršov, z.s., IČO:49326899, v souladu s předloženým 
návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
645/R/100619: 
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schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v domě 
č. p. 1510 v ul. Hřebečské č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, trvale bytem xxx.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
646/R/100619: 
 
zrušit smlouvu o budoucí kupní smlouvě na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ulici Hřebečské 
č. o. 1 s xxx, bytem xxx. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
647/R/100619: 
 
schválit vnitřní předpis č. 4/2019, Program pro poskytování stipendií studentům 
vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
648/R/100619: 
 
schválit prodej 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 společnosti ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín, 
IČ:24729035 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 520 Kč/m2 + DPH s tím, že 
nejdříve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.       
  
Z: Viera Mazalová 
 
649/R/100619: 
 
schválit nabytí nemovitých věci - pozemku parc. č. 274 o výměře 137 m2, druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba 
a pozemku parc. č. 275 o výměře 845 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je stavba č. p. 181, rodinný dům vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část Město v elektronické dražbě, která se bude konat dne 
07.08.2019.      
 
Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
652/R/100619: 
 
předložený zápis z jednání Samosprávné komise Sušice ze dne 15.05.2019.  
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653/R/100619: 
 
zápis Samosprávné komise Udánky ze dne 13.05.2019.  
  
 
654/R/100619: 
 
předložený zápis ze schůze Samosprávné komise Boršov ze dne 14.05.2019.  
  
 
655/R/100619: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
 
656/R/100619: 
 
předložený zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 27. 5. 2019. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
657/R/100619: 
 
předložený zápis z jednání Komise pro informační a komunikační technologie ze dne 
13.05.2019. 
  
658/R/100619: 
 
zápis z jednání Komise pro kulturu, sport a volný čas ze dne 14. 5. 2019. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
659/R/100619: 
 
předložený zápis z jednání Komise památkové péče ze dne 22.05.2019. 
  
Z: Mgr. Radko Martínek 
 
660/R/100619: 
 
předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti konané 
dne 29.5.2019.  
  
 
661/R/100619: 
 
 předložený zápis z jednání komise rady města pro řízení realizace Strategického 
plánu rozvoje města ze dne 21.05.2019.  
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662/R/100619: 
 
změnu záměru přesunu sídla Městské policie Moravská Třebová a to do budovy 
radnice na náměstí T. G. Masaryka dle předloženého návrhu.  
  
 
663/R/100619: 
 
předložený závěrečný účet a rozbor hospodaření za hlavní (rozpočtové) hospodaření 
a za hospodářskou činnost města za rok 2018. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
664/R/100619: 
 
bere na vědomí rozbor hospodaření města k 30.04.2019. 
  
 
665/R/100619: 
 
rozbory hospodaření zřízených příspěvkových organizací města za rok 2018. 
  
 
666/R/100619: 
 
předloženou zadávací dokumentaci jednacího řízení bez uveřejnění včetně návrhu 
smlouvy o dílo ve věci zadání veřejné zakázky na Zpracování územní studie Udánský 
kopec. 
  
 
667/R/100619: 
 
postup při uplatnění smluvní pokuty a postup při odstranění nedodělků a vad 
zhotoveného díla. 
  
 
Rada města jmenuje: 
 
668/R/100619: 
 
Mgr. Jitku Snášelovou, DiS. členkou komise rady města Sbor pro občanské záležitosti.  
  
Z: Tereza Sísová 
 
669/R/100619: 
 
na základě konkursního řízení konaného dne 5. 6. 2019, 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. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 
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znění paní Mgr. Zdenku Šafaříkovou ředitelkou příspěvkové organizace Základní školy 
Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy s účinností od 1. 8. 2019. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
670/R/100619: 
 
na základě konkursního řízení konaného dne 5. 6. 2019, 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. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 
znění pana Mgr. Petra Vágnera ředitelem příspěvkové organizace Základní školy 
Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy s účinností od 1. 8. 2019. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města odvolává: 
 
671/R/100619: 
 
ředitelku příspěvkové organizace města Kulturní služby města Moravská Třebová 
PaedDr. Hanu Horskou ke dni 30.06.2019.  
  
Rada města pověřuje: 
 
672/R/100619: 
 
Ing. Tomáše Kolkopa, Ing. Miloše Mičku a Ing. arch. Tomáše Slavíka jednáním 
s vítězem soutěže o návrh ve věci zadání veřejné zakázky na Zpracování územní 
studie Udánský kopec. 
  
 
673/R/100619: 
 
jednatelku Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. k podpisu Dodatku č. 2 ke 
Smlouvě o dílo č. SN-TSMT/5/2018 na veřejnou zakázku „Obnova východní strany 
fasády bytového domu na ul. Školní 618/1 a 619/3 v Moravské Třebové“. 
  
 
Rada města vyhlašuje: 
 
674/R/100619: 
 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávací řízení 
na veřejnou zakázku "Chodník ulice Olomoucká - II. etapa, Moravská Třebová" a 
schvaluje: 
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1. Komisi pro otevírání obálek  
-   Ing Tomáš Kolkop - člen 
-   Ing. Boris Vrbka - člen 
-   Ing. Miloš Mička - člen 
 
2. Hodnotící komisi ve složení:  
-   Ing. Boris Vrbka - člen   
-   Ing. Dušan Sejbal - člen   
-   Ing. Miloš Mička - člen, Ing. Daniela Maixnerová - náhradník   
-   Pavel Mitáš - člen   
-   Miroslav Jurenka – člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník 
 
3.  Hodnotící kriterium obsažené ve Výzvě k podání nabídek:  
-    celková nabídková cena bez DPH - 100 % 
  
Z: Miroslav Netolický 
 
675/R/100619: 
 
v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro oblast 
zadávání zakázek v programovém období 2014 – 2020 uzavřené zadávací řízení na 
veřejnou zakázku „Zajištění managementu realizace projektu Na hranici na hraně“ a 
schvaluje:  
 
1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k podání nabídky:  
- REDEA Žamberk s.r.o., Divišova 669, 564 01 Žamberk, IČO: 25982796 
- OHGS s.r.o., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí na Orlicí, IČO: 45536899 
- Regional Development Agency, Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 
70157855 
 
2. Hodnoticí komisi ve složení:  
- Ing. Miloš Mička - člen  
- Ludmila Lišková - člen  
- Miroslav Jurenka - člen 
 
3. Hodnoticí kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- celková nabídková cena bez DPH - 100 %.    
  
Z: Miroslav Netolický 
 
676/R/100619: 
 
výběrové řízení na funkci ředitele - ředitelky příspěvkové organizace města Kulturní 
služby města Moravská Třebová s datem nástupu nejdříve od 01.07.2019. 
  
Rada města ruší: 
 
677/R/100619: 
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své usnesení č. 998/R/191015, kterým schválila uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1 o 
velikosti 1 + 1 v ulici Hřebečské č. o. 1 s xxx, bytem xxx.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města ukládá: 
 
678/R/100619: 
 
příspěvkové organizaci Kulturní služby města Moravská Třebová zajistit služby, práce 
a dodávky související s pořádáním akce Moravskotřebovská školní akademie z 
vlastního rozpočtu.  
  
Z: Dana Buriánková 
 
Rada města odkládá: 
 
679/R/100619: 
 
udělení výjimky ze směrnice č. 7/2016 - Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
na pořízení hlasovacího a konferenčního systému pro jednání rady města a schválení 
uzavření smlouvy v téže věci, dle předloženého návrhu, do doby zákonné povinnosti 
zveřejňování usnesení rady obce včetně jmenovitého hlasování.   
  
 
680/R/100619: 
 
projednání podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 379, uzavřené dne 01.04.2010 mezi 
městem Moravská Třebová v zastoupení Technickými službami Moravská Třebová 
s.r.o. a xxx, předmětem které je nájem části nebytového prostoru - tržnice v ul. 
Komenského č. o. 61 v Moravské Třebové. 
  
V Moravské Třebové 10.06.2019 
Zapsal: Tereza Sísová 
 
 
 
 
 
 

   Ing. Tomáš Kolkop 
       starosta města 

 
 
 
Ing. Miloš Mička  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


