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Usnesení 
 
z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 26.08.2019 

od 11:00 hod v: Zasedací místnost, na:  
  
 
Rada města schvaluje: 
 
843/R/260819: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
844/R/260819: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka konvektomatu a tří myček 
nádobí pro Sociální služby Moravská Třebová“ firmu GASTRO komplet UO s.r.o., M. 
R. Štefánika 71, 562 01, Ústí nad Orlicí, IČO: 07589492. 
  
Z: Miloš Mička 
 
845/R/260819: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka 
konvektomatu a tří myček nádobí pro Sociální služby Moravská Třebová“ firmou 
GASTRO komplet UO s.r.o., M. R. Štefánika 71, 562 01, Ústí nad Orlicí, IČO: 
07589492, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Miloš Mička 
 
846/R/260819: 
 
použití fondu odměn příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská 
Třebová na pokrytí odměn zaměstnanců organizace za I. pololetí roku 2019 ve výši 
250 000 Kč.  
  
Z: Milan Janoušek 
T: 31.08.2019 
 
847/R/260819: 
 
vnitřní předpis č. 5/2019, Organizační řád Městského úřadu Moravská Třebová, v 
souladu s předloženým návrhem. 
  
848/R/260819: 
 
vnitřní předpis č. 6/2019, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v souladu s 
předloženým návrhem.  
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849/R/260819: 
 
uzavření Dodatku č.1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku mezi městem Moravská Třebová a 
Úřadem práce ČR, IČO: 72496991 v souladu s předloženým vzorem. 
  
Z: Radovan Zobač 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
850/R/260819: 
 
aktuální informace o projektu „Na hranici na hraně“. 
  
Z: Tereza Sísová 
 
Rada města jmenuje: 
 
851/R/260819: 
 
Mgr. Jitku Selingerovou vedoucí Odboru sociálních věcí a školství Městského úřadu 
Moravská Třebová s účinností ke dni bezprostředně následujícímu po dni, kdy Mgr. 
Jitka Selingerová doloží osvědčení o splnění předpokladů dle § 2 odst. 1 písm. a) a 
b) zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon 
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní 
Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Rada města ruší: 
 
852/R/260819: 
 
zadávací řízení na veřejnou zakázku „Oprava fasády na objektu C v areálu 
sociálních služeb Moravská Třebová“. 
  
Z: Tereza Sísová 
 
Rada města stanovuje: 
 
853/R/260819: 
 
plat ředitelce Kulturních služeb města Moravská Třebová MgA. Marii Blažkové od 
01.09.2019 v souladu s předloženým návrhem. 
  
 
V Moravské Třebové 26.08.2019 
Zapsal: Tereza Sísová 
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                     Ing. Tomáš Kolkop                                                  Ing. Miloš Mička 
                       starosta města                                                   místostarosta města 
 


