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Usnesení 
 
z 48. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 10.08.2020 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1728/R/100820: 
 

předložený program schůze rady města. 
  
 

1729/R/100820: 
 

záměr prodeje podílu ve výši id. 1343/10000 na pozemku parc. č. 3512 o výměře 434 
m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část Sušice.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1730/R/100820: 
 

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku s Hlavním městem Praha, 
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581, v souladu 
s předloženým návrhem. 
  

Z: Radovan Zobač 
 
1731/R/100820: 
 

dočasné snížení jednorázového poplatku za pořádání trhu dne 16. září 2020 na 
částku 15.000 Kč. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1732/R/100820: 
 

schválit prodej bytové jednotky č. 1480/13 o vel. 3+1 a výměře 71, 50 m2, v  domě č. 
o. 19, č. p. 1480, v ul. Nádražní, včetně podílu o vel. id. 739/10000 na společných 
částech domu a na pozemku parc. č. 3932, v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část Předměstí, ul. Nádražní, xxx, bytem xxx, za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 1.199.770 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy, s 
tím, že nejdříve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.               
  

Z: Viera Mazalová 
 
1733/R/100820: 
 

schválit prodej bytové jednotky č. 1480/5 o vel. 3+1 a výměře 71,35 m2, v  domě č. o. 
17, č. p. 1480, v ul. Nádražní,  včetně podílu o vel. id. 737/10000 na společných 
částech domu a na pozemku parc. č. 3932, v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část Předměstí, ul. Nádražní, xxx a xxx, bytem xxx, za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 1.197.253 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
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smlouvy, s tím, že nejdříve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní 
smlouvě.               
  
 

1734/R/100820: 
 

schválit prodej bytové jednotky č. 1480/11, o vel. 3+1 a výměře 71,30 m2, v  domě č. 
o. 19, č. p. 1480, v ul. Nádražní,  včetně podílu o vel. id. 737/10000 na společných 
částech domu a na pozemku parc. č. 3932, v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část Předměstí, ul. Nádražní, xxx, bytem xxx, za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 1.196.414 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy, s 
tím, že nejdříve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.        
  
 

1735/R/100820: 
 

schválit prodej bytové jednotky č. 1480/14 o vel. 3+1 a výměře 71,20 m2, v  domě č. 
o. 19, č. p. 1480, v ul. Nádražní,  včetně podílu o vel. id. 736/10000 na společných 
částech domu a na pozemku parc. č. 3932, v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část Předměstí, ul. Nádražní, xxx, bytem xxx, za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 1.194.736 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy, s 
tím, že nejdříve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.        
  

 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
1736/R/100820: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
 

1737/R/100820: 
 

předložený zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne 25.06.2020.  
  
 

1738/R/100820: 
 

předložený zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne 16.07.2020. 
  
 

1739/R/100820: 
 

předložený výsledek úkolu uloženého tajemnici městského úřadu usnesením č. 
1727/R/270720 - neexistenci databáze "rozvojových programů a opatření pro 
zlepšení života našich obyvatel".  
  

 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
1740/R/100820: 
 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v režimu 
zjednodušeného podlimitního řízení, zadávací řízení na veřejnou zakázku 
"Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ na ulici Palackého a ZŠ na Kostelním 
náměstí - stavební práce" a schvaluje: 
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1. Hodnotící komisi ve složení:  
-   Ing. Miloš Mička - člen, Petr Frajvald – náhradník 
-   JUDr. Miloš Izák – člen, Miroslav Jurenka – náhradník 
-   Bc. Josef Jílek – člen, Ludmila Dopitová - náhradník 
-   Mgr. Petr Vágner – člen 
-   Mgr. Jaroslava Skácelíková – člen 
-   Pavel Mitáš - přísedící   
 
2.  Hodnotící kritérium obsažené ve Výzvě k podání nabídek:  
-    celková nabídková cena bez DPH - 100 % 
  

Z: Viera Mazalová 
 
1741/R/100820: 
 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v režimu 
zjednodušeného podlimitního řízení, zadávací řízení na veřejnou zakázku 
"Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ na ulici Palackého a ZŠ na Kostelním 
náměstí - dodávka výpočetní techniky a informačních technologií" a schvaluje: 
 
1. Hodnotící komisi ve složení:  
-   Ing. Miloš Mička - člen, Petr Frajvald – náhradník 
-   JUDr. Miloš Izák – člen, Miroslav Jurenka – náhradník 
-   Bc. Josef Jílek – člen, Ludmila Dopitová - náhradník 
-   Mgr. Petr Vágner – člen 
-   Mgr. Jaroslava Skácelíková – člen 
-   Pavel Mitáš - přísedící   
 
2.  Hodnotící kritérium obsažené ve Výzvě k podání nabídek:  
-    celková nabídková cena bez DPH - 100 % 
  

Z: Viera Mazalová 
 
1742/R/100820: 
 

 v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2019, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, kategorie C, zadávací řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce odborných 
učeben v ZŠ na ulici Palackého a ZŠ na Kostelním náměstí - dodávka školních 
pomůcek" a schvaluje:   
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1. výjimku z vnitřního předpisu č. 6/2019, směrnice Zadávání zakázek malého 
rozsahu, s tím, že zakázka malého rozsahu "Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ 
na ulici Palackého a ZŠ na Kostelním náměstí - dodávka školních pomůcek" bude 
vyhlášena jako otevřená se zveřejněním výzvy na Profilu zadavatele 
 
2. Hodnotící komisi ve složení:    
-   Ing. Miloš Mička - člen, Petr Frajvald – náhradník 
-   JUDr. Miloš Izák – člen, Miroslav Jurenka – náhradník 
-   Bc. Josef Jílek – člen, Ludmila Dopitová - náhradník 
-   Mgr. Petr Vágner – člen 
-   Mgr. Jaroslava Skácelíková – člen 
-   Pavel Mitáš - přísedící   
 
3. Hodnotící kritérium obsažené ve výzvě k podání nabídky:    
-  celková nabídková cena bez DPH – 100 %    
  

Z: Viera Mazalová 
 
1743/R/100820: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2019, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, kategorie C, zadávací řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce odborných 
učeben v ZŠ na ulici Palackého a ZŠ na Kostelním náměstí - dodávka školního 
nábytku" a schvaluje:  
  
1. výjimku z vnitřního předpisu č. 6/2019, směrnice Zadávání zakázek malého 
rozsahu, s tím, že zakázka malého rozsahu "Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ 
na ulici Palackého a ZŠ na Kostelním náměstí - dodávka školního nábytku"  bude 
vyhlášena jako otevřená se zveřejněním výzvy na Profilu zadavatele 
 
2. Hodnotící komisi ve složení:    
-   Ing. Miloš Mička - člen, Petr Frajvald – náhradník 
-   JUDr. Miloš Izák – člen, Miroslav Jurenka – náhradník 
-   Bc. Josef Jílek – člen, Ludmila Dopitová - náhradník 
-   Mgr. Petr Vágner – člen 
-   Mgr. Jaroslava Skácelíková – člen 
-   Pavel Mitáš - přísedící   
 

3. Hodnotící kritérium obsažené ve výzvě k podání nabídky:    
-  celková nabídková cena bez DPH – 100 %    
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města ukládá: 
 
1744/R/100820: 
 

vedoucí odboru investic a správy majetku realizovat prodej pozemku parc. č. 3694/2 
o výměře 1.725 m2, druh pozemku orná půda, v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část Sušice, formou zjednodušeného losování ze dvou žadatelů, kteří 
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podali žádost a předložili zastavovací studii, pouze za účasti vedení města, 
pracovníků OISM a žadatelů.      
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
V Moravské Třebové 10.08.2020 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


