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 Usnesení rady města ze dne  02.03.2020 

Usnesení 
 
z 35. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 02.03.2020 

od 17:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29  
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1305/R/020320: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
1306/R/020320: 
 
plán práce komise rady města Sbor pro občanské záležitosti na rok 2020.  
  
1307/R/020320: 
 
rozpočtové opatření č. 3/2020 rozpočtu města - poskytnutí dotací z rozpočtu města v 
souladu v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z 
rozpočtu města Moravská Třebová uvedeným subjektům. Dotace budou uhrazeny z 
vyčleněné rozpočtové rezervy. 
 
 

1. 
TJ Cykloklub Jevíčko z.s.  

15 000 Kč 44. ročník Závodu míru nejmladších, cyklistického etapového závodu s 
mezinárodní účastí 

2. 
Český svaz bojovníků za svobodu 

4 000 Kč 
účast na vzpomínkových akcích, spolupráce se školami, schůze… 

3. 
Český kynologický svaz ZKO Moravská Třebová - 308 

13 000 Kč 
nákup cvičebních pomůcek k výcviku psů 

4. 
Průmyslové muzeum Mladějov, z.s. 

10 000 Kč 
oprava kotle lokomotivy č. 5 

5. 
xxx 

15 000 Kč činnost tanečních skupin PS Háčko, účast na soutěžích, startovné, 
doprava, kostýmy,… 

6. 
Divadelní spolek J. K. Tyla Moravská Třebová 

5 000 Kč produkce divadelních představení především pro děti, činnost divadelního 
spolku, obnova kostýmů, kulis a loutek 

7. 
Římskokatolická farnost Moravská Třebová 

5 000 Kč částečná úhrada nákladů na vytápění Rodinného a mateřského centra 
Sluníčko ve farní budově 

8. 
Spolek Moravskotřebovská univerzita třetího věku, z.s. 

15 000 Kč příspěvek na vzdělávací akce, odborné exkurze univerzity, částečná 
úhrady dopravy 

9. xxx 2 000 Kč 
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reprezentace města na MČR v downhillu, účast v závodech,… 

10. 
Mgr. Radko Martínek, Komise památkové péče 

8 000 Kč doprovodné akce ke Dnům evropského kulturního dědictví, Foto výstava 
pro veřejnost, beseda, zájezd… 

11. 

Spolek branných sportů Moravská Třebová, zájmový spolek pro branné 
činnosti, praktickou, sportovní a obrannou střelbu 6 000 Kč 

Dětřichovský memoriál – 45. ročník silničního běhu 

12. 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Moravská Třebová 

5 000 Kč 
pořádání oblastní výstavy ovoce a zeleniny 

13. 
Sdružení Němců-Regionální skupina Hřebečsko z.s. 

15 000 Kč 
26. ročník Dnů slovenské kultury – Hudba a kultura spojuje 

14. 
Ekocentrum Linhartice, z.s. 

19 000 Kč 
environmentální výchova pro MŠ, ZŠ a SŠ v regionu  

15. 
SPMP ČR pobočný spolek MO Svitavy 

0 Kč činnost spolku podporujícího osoby s mentálním postižením, sportovní 
odpoledne, zájezdy, návštěva divadla,… 

16. 
xxx, mažoretky Střípky 

17 000 Kč 
činnost mažoretkové a twirlingové skupiny 

17. 

xxx 

6 000 Kč podpora spolkové činnosti a sousedské komunity v části města Udánky, 
pořádání kulturních a společenských akcí pro veřejnost 

18. 
Diecézní charita Brno 

1 900 Kč 
poskytování péče v rámci hospice sv. Josefa v Rajhradě 

19. 
Integrovaná střední škola Moravská Třebová 

10 000 Kč 
odborné stáže žáků v zahraničí  

  CELKEM 171 900 Kč 

 
 Z: Dana Buriánková 
 
1308/R/020320: 
 
uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotací z rozpočtu města v roce 2020 dle 
vnitřního předpisu č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Moravská Třebová, v souladu s předloženým vzorem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1309/R/020320: 
 
uzavření Dohody o režimu předávání datových souborů k automatizovanému podání 
poštovních poukázek B s Českou poštou, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 
225 99 Praha 1, IČO: 47114983, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1310/R/020320: 
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uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice, IČO: 70892822, č. OSV/20/20455 o poskytnutí účelové dotace v 
dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách z rozpočtových prostředků Pardubického 
kraje pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Moravská Třebová, 
Svitavská 308/8, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 00194263 na zajištění sociálních 
služeb v roce 2020 ve výši 288 000,00 Kč (odlehčovací služba ID 7959235), v 
souladu s předloženým návrhem. 
  
1311/R/020320: 
 
uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice, IČO: 70892822, č. OSV/20/20423 o poskytnutí účelové dotace v 
dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách z rozpočtových prostředků Pardubického 
kraje pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Moravská Třebová, 
Svitavská 308/8, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 00194263 na zajištění sociálních 
služeb v roce 2020 ve výši 2 164 000,00 Kč (pečovatelská služba ID 6240446), v 
souladu s předloženým návrhem. 
  
1312/R/020320: 
 
uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice, IČO:70892822, č. OSV/20/20357 o poskytnutí účelové dotace v dotačním 
řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách z rozpočtových prostředků Pardubického kraje 
pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Moravská Třebová, Svitavská 
308/8, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 00194263 na zajištění sociálních služeb v 
roce 2020 ve výši 21 184 000,00 Kč (domov pro seniory ID 8560647), v souladu s 
předloženým návrhem. 
  
1313/R/020320: 
 
uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice, IČO:70892822, č. OSV/20/20369 o poskytnutí účelové dotace v dotačním 
řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách z rozpočtových prostředků Pardubického kraje 
pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Moravská Třebová, Svitavská 
308/8, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 00194263 na zajištění sociálních služeb v 
roce 2020 ve výši 4 865 000,00 Kč (domov se zvláštním režimem ID 5835285), v 
souladu s předloženým návrhem.  
  
1314/R/020320: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 3618/7 o výměře 5 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice.   
  
Z: Viera Mazalová 
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1315/R/020320: 
 
záměr prodeje: 
bytové jednotky č. 1480/1 v domě č. o. 17, č. p.  1480 o výměře 26,85 m2 v ul. 
Nádražní včetně podílu v rozsahu id. 277/10000 na společných částech domu a na 
stavební parcele č. 3932, vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
bytové jednotky č. 1480/3 v domě č. o. 17, č. p.  1480 o výměře 70,95 m2 v ul. 
Nádražní včetně podílu v rozsahu id. 733/10000 na společných částech domu a na 
stavební parcele č. 3932 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
bytové jednotky č. 1480/4 v domě č. o. 17, č. p.  1480 o výměře 70,50 m2 v ul. 
Nádražní včetně podílu v rozsahu id. 729/10000 na společných částech domu a na 
stavební parcele č. 3932, vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
bytové jednotky č. 1480/5 v domě č. o. 17, č. p.  1480 o výměře 71,35 m2 v ul. 
Nádražní  včetně podílu v rozsahu id. 737/10000 na společných částech domu a na 
stavební parcele č. 3932 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
bytové jednotky č. 1480/6 v domě č. o. 17, č. p.  1480 o výměře 70,95 m2 v ul. 
Nádražní včetně podílu v rozsahu id. 733/10000 na společných částech domu a na 
stavební parcele č. 3932 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
bytové jednotky č. 1480/8 v domě č. o. 17, č. p.  1480 o výměře 72,60 m2 v ul. 
Nádražní včetně podílu v rozsahu id. 750/10000 na společných částech domu a na 
stavební parcele č. 3932 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
bytové jednotky č. 1480/9 v domě č. o. 19, č.p. 1480 o výměře 26,65 m2 v ul. 
Nádražní včetně podílu v rozsahu id. 275/10000 na společných částech domu a na 
stavební parcele č. 3932 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
bytové jednotky č. 1480/10 v domě č. o. 19, č.p. 1480 o výměře 27,05 m2 v ul. 
Nádražní včetně podílu v rozsahu id. 280/10000 na společných částech domu a na 
stavební parcele č. 3932 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
bytové jednotky č. 1480/11 v domě č. o. 19, č.p. 1480 o výměře 71,30 m2 v ul. 
Nádražní včetně podílu v rozsahu id. 737/10000 na společných částech domu a na 
stavební parcele č. 3932 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
bytové jednotky č. 1480/12 v domě č. o. 19, č.p. 1480 o výměře 71,35 m2 v ul. 
Nádražní včetně podílu v rozsahu id. 737/10000 na společných částech domu a na 
stavební parcele č. 3932 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
bytové jednotky č. 1480/13 v domě č. o. 19, č.p. 1480 o výměře 71,50 m2 v ul. 
Nádražní včetně podílu v rozsahu id. 739/10000 na společných částech domu a na 
stavební parcele č. 3932 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
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bytové jednotky č. 1480/14 v domě č. o. 19, č.p. 1480 o výměře 71,20 m2 v ul. 
Nádražní včetně podílu v rozsahu id. 736/10000 na společných částech domu a na 
stavební parcele č. 3932 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
bytové jednotky č. 1480/15 v domě č. o. 19, č.p. 1480 o výměře 72,95 m2 v ul. Nádražní 
včetně podílu v rozsahu id. 754/10000 na společných částech domu a na stavební 
parcele č. 3932 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná 
se o prodej bytu s nájemníkem. 
bytové jednotky č. 1480/16 v domě č. o. 19, č.p. 1480 o výměře 73,05 m2 v ul. Nádražní 
včetně podílu v rozsahu id. 756/10000 na společných částech domu a na stavební 
parcele č. 3932 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná 
se o prodej bytu s nájemníkem. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1316/R/020320: 
 
záměr nájmu části pozemku parc. č. 657/1 o výměře 225 m2 a části pozemku parc. 
3813/4 o výměře 40 m2 , oba v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov 
u Moravské Třebové, za účelem údržby a sečení trávy. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1317/R/020320: 
 
uzavření Smlouvy o nájmu č. 161164 mezi Lesy České republiky, s.p., IČO: 
42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 
Králové, jako pronajímatelem a městem Moravská Třebová jako nájemcem, za 
účelem užívání pozemků jako pozemky pod tělesem místní komunikace - stezkou 
pro chodce a cyklisty, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1318/R/020320: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Jiráskově č. o. 126 v Moravské Třebové s xxx. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1319/R/020320: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Jiráskově č. o. 130 v Moravské Třebové s xxx. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1320/R/020320: 
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ukončení nájemní smlouvy na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 130 v 
Moravské Třebové s xxx, k 31.03.2020. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1321/R/020320: 
 
poskytnutí slevy na nájmu ve výši 70 % za pronájem nebytového prostoru - 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, IČO: 
08138508, se sídlem nám. T. G. Masaryka č. o. 24, Moravská Třebová, a to za 
období od 01.11.2019 do 31.03.2020. Sleva na nájmu ve výši 70 % bude poskytnuta 
i za následující období v případě, že nájemní vztah bude i nadále přetrvávat.      
  
Z: Viera Mazalová 
 
1322/R/020320: 
 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby a následné uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni se 
společností GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, za účelem zřízení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 2711/69, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová. 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 200 Kč za každý započatý metr délkový zařízení uloženého v budoucím 
služebném pozemku, nejméně však 1 000 Kč/akce. K této částce bude připočtena 
daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. Náklady 
spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věčného břemene.    
  
Z: Viera Mazalová 
 
1323/R/020320: 
 
uzavření smlouvy o dílo na akci Restaurování vstupních schodů domu Farní 26/1, 
Moravská Třebová s podnikatelem xxx, IČO: 40866581, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1324/R/020320: 
 
uzavření smlouvy o dílo na akci Restaurování portálu domu nám. TGM 34/25, 
Moravská Třebová s podnikatelem ak. sochařem xxx, IČO: 64564673, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1325/R/020320: 
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vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Palackého, Moravská Třebová - 
Rekonstrukce sociálního zařízení dívky a učitelé - spojovací krček B“ firmu HPK 
Stavby s.r.o., Západní 1258/39, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 24141640. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1326/R/020320: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „ZŠ 
Palackého, Moravská Třebová - Rekonstrukce sociálního zařízení dívky a učitelé - 
spojovací krček B“ firmou HPK Stavby s.r.o., Západní 1258/39, 571 01 Moravská 
Třebová, IČO: 24141640, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1327/R/020320: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „MŠ Boršov, Moravská Třebová - 
Rekonstrukce sociálního zařízení - 2.NP“ firmu Conscope, s.r.o., Příkop 843/4, 602 
00 Brno, IČO: 29303826. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1328/R/020320: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „MŠ 
Boršov, Moravská Třebová - Rekonstrukce sociálního zařízení - 2.NP“ firmou 
Conscope, s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČO: 29303826, dle předloženého 
návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1329/R/020320: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Čerpací stanice odpadních vod 
Sušice - výměna technologické části“ firmu VHOS a.s., Nádražní 1430/6, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 48172901. 
  
1330/R/020320: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Čerpací 
stanice odpadních vod Sušice - výměna technologické části“ s firmou VHOS a.s., 
Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 48172901, dle předloženého 
návrhu. 
  
1331/R/020320: 
 
uzavření příkazní smlouvy na provedení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Na 
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hranici na hraně, stavební práce“ s firmou RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, 
IČO: 25533843, dle předloženého návrhu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1332/R/020320: 
 
uzavření dodatku č. 4 Smlouvy o výkonu úklidových služeb č. 01/08/2015 se 
společností JASPA Servis s.r.o., Hlavní  69/75, 747 06 Opava  6, IČO: 28658001 
podle předloženého návrhu. 
  
Z: Pavel Šafařík 
 
1333/R/020320: 
 
udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 6/2019, zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, na veřejnou zakázku Zajištění úklidových služeb v prostorách městského 
úřadu, vykonávanou firmou JASPA Servis s.r.o., vzhledem k navýšení ceny 
úklidových služeb z důvodu navýšení minimální mzdy od 01.01.2020.  
  
Z: Pavel Šafařík 
 
1334/R/020320: 
 
prodej mobilních telefonů značek Huawei P30 Pro a Samsung Galaxy S7 Ing. 
Tomáši Kolkopovi, členu zastupitelstva města, v souladu s předloženým návrhem 
kupní smlouvy. 
  
Z: Pavel Šafařík 
 
1335/R/020320: 
 
uzavření Smlouvy o zajištění reklamy, předmětem které je zveřejnění reklamy města 
v tiskovinách vydávaných poskytovatelem v rámci projektu „Půjčovny kol ČD v 
Pardubickém kraji 2020“ se společností České dráhy, a.s. se sídlem v Praze 1, 
Nábřeží L. Svobody 1222, IČO: 70994226, podle předloženého návrhu.   
  
1336/R/020320: 
 
uzavření dohody o uznání a splácení dluhu s dlužníkem xxx, podle předloženého 
návrhu. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
1337/R/020320: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na nám. 
T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové s xxx, s platností od 01.03.2020. 
  
Z: Viera Mazalová 
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Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1338/R/020320: 
 
schválit prodej části pozemku parc. č. 1175/1 o výměře 1.164  m2, druh pozemku 
ostatní plocha (jedná se cca o 20 m2) v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
ul. Sluneční xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 520 Kč/m2 + DPH, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Nejdřív bude uzavřena smlouva o 
budoucí kupní smlouvě.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1339/R/020320: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 2993/4 o výměře 104 m2, druh pozemku zahrada v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Udánky xxx za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 12.480 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.      
  
Z: Viera Mazalová 
 
1340/R/020320: 
 
schválit výkup pozemku parc. č. 3674/3 o výměře 3 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, který vznikl dle geometického plánu č. 3087-221/2018 z původního pozemku 
parc. č. 3674 v obci a kat. území Moravská Třebová, Předměstí z vlastnictví xxx, xxx 
a xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 360 Kč, která bude prodávajícím 
uhrazena do 5 dnů ode dne vložení kupní smlouvy do katastru nemovitostí.     
 
Z: Viera Mazalová 
 
1341/R/020320: 
 
schválit podání žádosti o převod a následné nabytí do majetku města pozemku parc. 
č. 4752 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci Moravská Třebová a 
katastrální území Boršov u Moravské Třevové  z vlastnictví Zemědělského podniku 
Razová, státní podnik v likvidaci se sídlem Třanovského 622/11, Praha 6, Řepy,  
IČO: 13642090, s tím, že uhradíme znalecký posudek ve výši 3.950 Kč + DPH a 
náklady spojené s převodem.  
  
1342/R/020320: 
 
schválit změnu termínu úhrady kupní ceny, který vychází z uzavřené smlouvy o 
budoucí kupní smlouvě ve věci prodeje pozemku parc. č. 1193/9 o výměře 1.063 m2 
v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. Nová uzavřené mezi městem Moravská 
Třebová a xxx z původního termínu 11.02.2020 na nový termín 11.03.2020. 
  
Z: Viera Mazalová 
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Rada města bere na vědomí: 
 
1343/R/020320: 
 
předložený zápis z jednání Samosprávné komise Boršov ze dne 19.11.2019. 
  
1344/R/020320: 
 
zápis z jednání Samosprávné komise Boršov ze dne 28.01.2020.  
  
1345/R/020320: 
 
roční zprávu o činnosti Samosprávné komise Boršov za rok 2019.  
  
1346/R/020320: 
 
ukončení členství Adama Krepla v Samosprávné komisi Boršov ke dni 29.02.2020.  
  
1347/R/020320: 
 
předložený zápis z jednání Samosprávné komise Sušice ze dne 16.01.2020 a zprávu 
o činnosti za rok 2019.  
  
1348/R/020320: 
 
předložený zápis z jednání Komise pro investice a strategické plánování ze dne 
29.1.2020. 
  
1349/R/020320: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
 
1350/R/020320: 
 
předložený zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne 28.01.2020. 
  
1351/R/020320: 
 
předložený zápis z jednání Komise rady města pro prevenci kriminality ze dne 10. 2. 
2020 a dále Zhodnocení činnosti za rok 2019 a Plán činnosti na rok 2020.  
  
Z: Hana Navrátilová 
 
1352/R/020320: 
 
předložený zápis z jednání Komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
konané dne 29.1.2020. 
  
1353/R/020320: 
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předložený zápis z jednání Komise dopravní rady města ze dne 15.01.2020. 
  
1354/R/020320: 
 
předloženou zprávu o činnosti Komise pro investice a strategické plánování za rok 
2019. 
  
1355/R/020320: 
 
předložený zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 3. 2. 2020 a 
Roční zprávu o činnosti komise za rok 2019. 
 
 
1356/R/020320: 
 
zprávu o činnosti komise rady města Sbor pro občanské záležitosti za rok 2019.  
 
1357/R/020320: 
 
předložený výsledek výběrového řízení na pozici vedoucí zámku Moravská Třebová. 
  
1358/R/020320: 
 
předloženou výroční zprávu Komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti za 
rok 2019.  
  
Rada města jmenuje: 
 
1359/R/020320: 
 
komisi pro udělování Ceny města Moravská Třebová za rok 2019 v tomto složení: 
 
- Ing. Miloš Mička (místostarosta, člen zastupitelstva) 
- JUDr. Miloš Izák (člen zastupitelstva) 
- Mgr. Ivana Kantůrková (členka zastupitelstva) 
- Mgr. Václav Dokoupil (mluvčí města) 
- Mgr. Přemysl Dvořák (Gymnázium Moravská Třebová) 
- PaedDr. Marie Blažková (lektorka Moravskotřebovské univerzity třetího věku) 
- Mgr. Jaroslava Skácelíková (ředitelka ZŠ Kostelní náměstí) 
  
Rada města odvolává: 
 
1360/R/020320: 
 
Mgr. Libora Podhorného z komise rady města pro výchovu a vzdělávání, v souladu s 
předloženým návrhem.   
  
Rada města vyhlašuje: 
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1361/R/020320: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2019, 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 u Svitav, 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 
- Miroslav Lopour, Piaristická 136/3, Moravská Třebová, IČO: 16207203    
- HPK Stavby s.r.o., Západní 1258/39, 571 01 Moravská Třebová, IČO:24141640  
- KOLP, s.r.o., Kamenná 1016/4b, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 60110066 
 
2. Hodnoticí komisi ve složení:  
- Ing. Miloš Mička - člen  
- Bc. Josef Jílek - člen  
- Miroslav Jurenka - člen 
 
3. Hodnoticí kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- celková nabídková cena bez DPH - 100 %    
  
1362/R/020320: 
 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. zadávací řízení na veřejnou zakázku na 
zhotovitele akce „Obnova měšťanského domu Bránská 46/19, Moravská Třebová":  
 
1.  Komisi pro otevírání obálek  
-  Pavel Mitáš - člen, Ing. Boris Vrbka – náhradník 
-  Ing. Lucie Vrbková - člen, Jan Vrbka – náhradník 
-  Ing. Marek Slabý - člen, Ing. Petr Vrbka – náhradník 
 
2.  Hodnotící komisi ve složení:  
-  Ing. Miloš Mička - člen, Ing. Daniela Maixnerová - náhradník  
-  Eva Štěpařová - člen, Ludmila Dopitová – náhradník 
-  JUDr. Miloš Izák - člen, Miroslav Jurenka - náhradník    
-  Ing. Dušan Sejbal - člen, Ing. Lenka Kouřilová - náhradník  
-  Pavel Mitáš - člen, Ing. Boris Vrbka - náhradník  
 
3.  Hodnotící kritéria obsažená v oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění:  
-  Nabídková cena bez DPH – váha 100 %    
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města ukládá: 
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1363/R/020320: 
 
vedoucí odboru investic a správy majetku jednat ve věci prodeje bytových jednotek v 
domě č.p. 1480, ul. Nádražní č. o. 17 a 19 o ceně dle znaleckého posudku, a to ve 
výši 16.780 Kč/m2 podlahové plochy bytu.     
  
1364/R/020320: 
 
odboru investic a majetku města jednat o prodeji hrobového zařízení a hrobky č. 673, 
674 a 675 v oddělení O na pohřebišti na Křížovém vrchu v Moravské Třebové xxx, za 
cenu 100 000 Kč (kupní cena + výdaje vynaložené na přípravu hrobky).  
  
Rada města vyjadřuje: 
 
1365/R/020320: 
 
podporu projektu Sociální podnik Borušov, jehož realizátorem je BORUŠOVSKÝ 
STATEK s.r.o., se sídlem č.p. 81, 571 01 Borušov, IČO: 08876975. 
  
V Moravské Třebové 02.03.2020 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


