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Usnesení 
 
z 34. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 03.02.2020 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na:  
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1285/R/030220: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
1286/R/030220: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 8 o velikosti 2 + 1 v 
domě v ul. Nádražní č. o. 17 v Moravské Třebové s xxx, a to od 01.02.2020. Nájemní 
smlouva bude prodloužena vždy o 3 měsíce v případě pravidelné měsíční úhrady 
nájemného.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1287/R/030220: 
 
 uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 5 o velikosti 1 + 0 v ul. 
Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové Marku Tkáčovi, bytem tamtéž, s tím, že xxx 
předá městu stávající byt č. 14 v předmětném domě. Nájemné bude stanoveno dle 
usnesení rady města č. 3096/R/131117. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1288/R/030220: 
 
hodnotitelskou komisi pro udělování ocenění Sportovec roku za rok 2019 v tomto 
složení: 
1. Ing. Daniela Maixnerová, místostarostka města zodpovědná za sport 
2. Petr Matoušek, sportovní redaktor MTZ 
3. Mgr. Václav Dokoupil, městský úřad, za oblast propagace 
4. Mgr. Libor Podhorný, odborná veřejnost za oblast sportu 
5. Mgr. Roman Cápal, člen zastupitelstva města 
6. Mgr. Leopold König, člen rady města zodpovědný za sport 
7. Jiří Ježek, odborná veřejnost za oblast sportu 
  
 
1289/R/030220: 
 
změnu ceny za pronájem prostor zámku v Moravské Třebové a zámeckého nádvoří 
pro svatební obřady takto: 
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1) prostor Rytířského sálu, předsálí, kuchyňky a sociálního zázemí 
 
svatební obřad                   cena 6.000 Kč 
 
2) nádvoří zámku 
 
svatební obřad                   cena 3.000 Kč 
  
1290/R/030220: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v části 
obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové s xxx s tím, že nájemní smlouva bude 
prodlužována vždy o 1 měsíc v případě pravidelné měsíční úhrady nájemného a 
pravidelné měsíční úhrady dluhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1291/R/030220: 
 
podání žádosti o dotaci z dotačního titulu DT 3 – Revitalizace, z výzvy Podpora 
regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, k akci „Revitalizace brownfieldu 
bývalého areálu Miltra a.s.“ 
  
1292/R/030220: 
 
 uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 6 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Farní č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx s tím, že nájemci vrátí městu byt č. 1 v tomtéž 
domě.      
  
Z: Viera Mazalová 
 
1293/R/030220: 
 
uzavření smlouvy o poskytování služeb v oblasti personálního managementu se 
společností Personal Consult s.r.o., S. K. Neumanna 1257, 500 02  Hradec Králové, 
IČO: 27538958, v souladu s předloženým návrhem.  
  
Rada města souhlasí: 
 
1294/R/030220: 
 
s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 8 o velikosti 2 + 1 v domě v ul. Nádražní č. o. 
17 v Moravské Třebové s xxx, dohodou k 30.01.2020.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
1295/R/030220: 
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s ubytováním xxx na městské ubytovně v ul. Brněnská č. o. 50 v Moravské Třebové.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1296/R/030220: 
 
vzít na vědomí opravu usnesení č. 322/Z/091219 spočívající ve změně ceny 
vodného od 01.05.2020, tedy: 
cenu vodného na rok 2020 ve výši 
od 01.01.2020 do 30.04.2020 ve výši 41,46 Kč/m3 bez DPH  
od 01.05.2020 do 31.12.2020 ve výši 41,46 Kč/m3 bez DPH  
Ostatní body usnesení zůstávají beze změny.  
  
1297/R/030220: 
 
schválit poskytnutí finančního daru spolku Mašínův statek - památník tří odbojů, z.s., 
se sídlem Lošany č.p. 1, 280 02, IČO:07357737, ve výši 5.000 Kč.  
 
Rada města bere na vědomí: 
 
1298/R/030220: 
 
předložený zápis z jednání Komise památkové péče ze dne 22.01.2020. 
  
Z: Mgr. Radko Martínek 
 
1299/R/030220: 
 
ukončení nájmu bytu č. 1 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 37 v 
Moravské Třebové s xxx, neboť porušila svou povinnost vyplývající z nájmu bytu 
zvlášť závažným způsobem.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1300/R/030220: 
 
předloženou informaci o možném navýšení zaměstnanců zařazených do městské 
policie na stav 16 strážníků + 2 jiní zaměstnanci obce, včetně dopadů tohoto opatření 
do rozpočtu města.  
  
Rada města potvrzuje: 
 
1301/R/030220: 
 
své usnesení č. 431/R/150419, kterým schválila celkový počet zaměstnanců města 
Moravská Třebová, zařazených do městské policie, v období od 01.05.2019 na 
celkem 14, ve struktuře 11 strážníků a 3 jiní zaměstnanci obce.  
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Rada města vyhlašuje: 
 
1302/R/030220: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2019, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku:    „Rekonstrukce elektroinstalace v 
1.NP ZŠ Čs. armády, Moravská Třebová“ a schvaluje:     
1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:    
-  ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o., Svojanov 146, 569 73 Svojanov, IČO:27497046 
-  Michal Janků, Dětřichov u Moravské Třebové 30, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
74016326 
-  Jan Kobylka, Západní 1258/39, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 75388928 
-  Roland Walter Koschata, Nová 1272/17, 571 01 Moravská Třebová, 
   IČO: 11096861  
-  Michal Pavlík, Tyršova 835/13, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 05215226  
-  František Šunka, U Stadionu 13, 568 02 Svitavy, IČO: 11107391 
- ELEKTROINSTALACE-HROMOSVODY s.r.o., č.p. 224, 569 44 Jaroměřice, IČO: 
04963334  
- ELMOS - elektro s.r.o., Olomoucká 1241/30, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, 
IČO: 28860489 
 
2. Hodnotící komisi ve složení:    
-  Ing. Miloš Mička – člen, Ing. Tomáš Kolkop - náhradník    
-  JUDr. Miloš Izák – člen, Miroslav Jurenka – náhradník 
-  Ludmila Dopitová – člen, Eva Štěpařová - náhradník      
 
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky:    
-  celková nabídková cena včetně DPH – 100 %    
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města ruší: 
 
1303/R/030220: 
 
své usnesení č. 1240/R/270120, kterým schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou 1 měsíc na byt č. 5 o velikosti 1 + 0 v ul. Svitavské č. o. 24 v Moravské 
Třebové s xxx. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města ukládá: 
 
1304/R/030220: 
 
starostovi města vyhlásit otevřené výběrové řízení na obsazení pozice strážník 
městské policie.  
  
Z: Helena Brziaková 
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T: 15.02.2020 
 
V Moravské Třebové 03.02.2020 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Kolkop 
starosta města 

 
 
 

Ing. Miloš Mička  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


