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Usnesení 
 
z 20. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 05.08.2019 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
781/R/050819: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
782/R/050819: 
 
záměr pronájmu nebytového prostoru o výměře 46,3 m2 v domě č. p. 41 v ul. 
Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
šestiměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
2532/031297. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
783/R/050819: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 2936/188 o výměře 7.689 m2, druh pozemku orná 
půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí.   
 
784/R/050819: 
 
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  a 
katastrálním území  Moravská Třebová na pozemku parc. č. 3630 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 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 
 
785/R/050819: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „MŠ Tyršova, Moravská Třebová - 
obnova střechy na hlavní budově“ firmu JS Moravská Třebová s.r.o., Linhartice 60, 
571 01 Moravská Třebová, IČO: 28811852. 
  
Z: Tereza Sísová 
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786/R/050819: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „MŠ 
Tyršova, Moravská Třebová - obnova střechy na hlavní budově“ firmou JS Moravská 
Třebová s.r.o., Linhartice 60, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 28811852, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Tereza Sísová 
 
787/R/050819: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „MŠ Piaristická, Moravská Třebová - 
obnova střechy na Zvonečku“ firmu KOLP, s.r.o., Kamenná 1016/4b, Štýřice, 639 00 
Brno, IČO: 60110066. 
  
Z: Tereza Sísová 
 
788/R/050819: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „MŠ 
Piaristická, Moravská Třebová - obnova střechy na Zvonečku“ s firmou KOLP, s.r.o., 
Kamenná 1016/4b, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 60110066, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Tereza Sísová 
 
789/R/050819: 
 
čerpání investičního fondu Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, okres 
Svitavy do výše 110.000 Kč na pořízení podlahového mycího stroje určeného 
přednostně pro zabezpečení úklidu podlahové plochy bazénu. 
  
Z: Mgr. Petr Vágner 
 
790/R/050819: 
 
vítěze zadávacího řízení na "Vypracování územní studie - koncepce městského 
bydlení Udánský kopec" xxx.  
 
791/R/050819: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na "Vypracování územní studie 
- koncepce městského bydlení Udánský kopec" xxx, podle předloženého návrhu.  
  
792/R/050819: 
 
uzavření Dodatku č. 2 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: Tereza Sísová 
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793/R/050819: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „MŠ Sušice, Moravská Třebová - 
obnova střechy“ firmu Bromach spol. s r.o., Dobrovského 83, Žichlínské předměstí, 
563 01 Lanškroun, IČO: 27467520. 
  
Z: Tereza Sísová 
 
794/R/050819: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „MŠ 
Sušice, Moravská Třebová - obnova střechy“ s firmou Bromach spol. s r.o., 
Dobrovského 83, Žichlínské předměstí, 563 01 Lanškroun, IČO: 27467520, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Tereza Sísová 
 
795/R/050819: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „DDM, Moravská Třebová – 
Rekonstrukce plynoinstalace a ústředního vytápění – 1. etapa“ podnikatele xxx. 
  
Z: Tereza Sísová 
 
796/R/050819: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „DDM, 
Moravská Třebová – Rekonstrukce plynoinstalace a ústředního vytápění – 1. etapa“ 
s podnikatelem xxx, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Tereza Sísová 
 
Rada města neschvaluje: 
 
797/R/050819: 
 
záměr prodeje pozemků  
parc. č. 2936/187 o výměře 15.084 m2  
parc. č. 3875/5 o výměře 3.288 m2 

parc.č. 3874/4 o výměře 2.092 m2 

parc. č. 3874/3 o výměře 441 m2 

parc. č. 3876/7 o výměře 88 m2 

parc. č. 3876/6 o výměře 621 m2 

parc. č. 3875/1 o výměře 108 m2 

parc. č. 2936/61 o výměře 319 m2 

parc. č. 3873/6 o výměře 42 m2 

parc. č. 3875/2 o výměře 15 m2 vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
část Předměstí.               
  



Město Moravská Třebová 4 

 Usnesení rady města ze dne  05.08.2019 

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
798/R/050819: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
799/R/050819: 
 
předložený zápis z jednání Komise pro informační a komunikační technologie ze dne 
26.06.2019. 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
800/R/050819: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku „Fasáda objektu C v Sociálních 
službách v Moravské Třebové“ a schvaluje:  
 
1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k podání nabídky:  
- OLSPOL s.r.o., Tkalcovská 966/1a, Lány, 568 02 Svitavy, IČO: 27466701 

- David Nedoma, Jungmannova 2150/2, 568 02, Svitavy - Předměstí, IČO: 

74435426 

- Stavební firma KLEPOCOL s.r.o., Hlavní 322/6, Lačnov, 568 02 Svitavy, IČO: 

48150347   

- MATI - Moravia s.r.o., Koclířov 204, 569 11 Koclířov, IČO: 25969161     

- JS Moravská Třebová s.r.o., 571 01, Linhartice č. p. 60, IČO: 28811852      

- Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc, IČO: 

28597460 

 
2. Hodnotící komisi ve složení:  
- Ing. Miloš Mička - člen  

- Mgr. Milan Janoušek - člen  

- Miroslav Jurenka - člen 

 
3. Hodnoticí kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- celková nabídková cena bez DPH - 100 %    
  
Z: Miroslav Netolický 
 
801/R/050819: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku Dodávka konvektomatu a tří myček 
nádobí pro Sociální služby města Moravská Třebová a schvaluje:  
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1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k podání nabídky:  
 
- SEVKO PLUS, s.r.o., Schweitzerova 127/37, Povel, 779 00 Olomouc, IČO: 

25821717  

- UNIS - JAKOS, s.r.o., Uherské Hradiště, Vodní 110, IČO: 46974822 

- GASTRO MACH, s.r.o., Za Podjezdem 449/9, Bukovice, 790 01 Jeseník, IČO: 

27818861 

- MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Jeremiášova 1249/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5, 

IČO: 26450691  

- Universal Gastro s. r. o., 569 32 Staré Město 99, IČO: 47454962 

- xxx 

       
2. Hodnotící komisi ve složení:  
- Ing. Miloš Mička - člen 

- Miroslav Jurenka - člen 

- Mgr. Milan Janoušek - člen 

 
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- celková nabídková cena včetně DPH – 100 %   
  
Z: Miroslav Netolický 
 
Rada města ruší: 
 
802/R/050819: 
 
zadávací řízení na veřejnou zakázku "Oprava fasády na objektech C a D v areálu 
sociálních služeb Moravská Třebová". 
  
Rada města ukládá: 
 
803/R/050819: 
 
vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat při prodeji 
pozemku parc.č. 2936/188 o ceně ve výši 300 Kč/m2 + DPH.      
  
 
804/R/050819: 
 
starostovi jednat ve věci koupě celého objektu - pozemku p.č. 646, jehož součástí je 
stavba č.p. 635 a pozemku p.č. 647, vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová.  
  
Rada města odkládá: 
 
805/R/050819: 
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projednání uzavření předložené smlouvy o smlouvě budoucí kupní s xxx.  
  
 
V Moravské Třebové 05.08.2019 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Kolkop      Ing. Miloš Mička 
               starosta města                                           místostarosta města  

 
 
 

   

  
 


