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 Usnesení rady města ze dne  19.10.2020 

Usnesení 
 
z 54. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.10.2020 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na:  nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1874/R/191020: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
1875/R/191020: 
 
předložený aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola 
Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy pro rok 2020. 
  
Z: Mgr. Petr Vágner 
 
1876/R/191020: 
 
předložený aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace Sociální služby 
města Moravská Třebová pro rok 2020. 
  
Z: Milan Janoušek 
 
1877/R/191020: 
 
navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská 
Třebová pro rok 2020 na 51.640.745 Kč  (vč. dotace MPSV, náhrad, bez zákonných 
odvodů, vč. OON). 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1878/R/191020: 
 
uzavření smlouvy o financování mikroprojektu typu B č. 
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002283 s názvem "Nová expozice ve věži zámku" 
realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu 
Interreg V-A Česká republika - Polsko s Eroregionem Pomezí Čech, Moravy a 
Kladska - Euroregion Glacensis, se sídlem Panská 1492, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou, IČO: 64224619, dle předloženého návrhu.   
  
Z: Tereza Sísová 
 
1879/R/191020: 
 
Ceník poskytování služby střežení objektů (aktualizace 2020) připojených 
prostřednictvím elektronických zabezpečovacích systémů a Elektronických požárních 
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systémů k Pultu centrální ochrany města Moravská Třebová umístěného na služebně 
Městské policie Moravská Třebová. 
  
Z: Radovan Zobač 
 
1880/R/191020: 
 
uzavření darovací smlouvy na dva kusy přenosových zařízení – rádiových vysílačů 
řady STX 20 s firmou Radom s.r.o., se sídlem Jiřího Potůčka 259, 530 09 Pardubice, 
IČO: 48153451, DIČ: CZ48153451, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Radovan Zobač 
 
1881/R/191020: 
 
poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem – za 
ukončení projektů Šablony II. a koordinaci projektů Šablony III. za školní rok 
2019/2020: 
- Haně Zmeškalové, DiS., ředitelce I. Mateřské školy Piaristická 137, Moravská 
Třebová, okres Svitavy, 
- Magdě Srncové, ředitelce II. Mateřské školy Jiráskova 1141, Moravská Třebová, 
okres Svitavy, 
 
a poskytnutí odměny ředitelce příspěvkové organizace zřízené městem – za zajištění 
provozu v době nouzového stavu: 
- Magdě Srncové, ředitelce II. Mateřské školy Jiráskova 1141, Moravská Třebová, 
okres Svitavy, 
 
dle předloženého návrhu.  
 
Tyto odměny budou vyplaceny ze mzdových prostředků příslušné příspěvkové 
organizace, nemají vliv na rozpočet města. 
  
Z: Jitka Selingerová 
 
1882/R/191020: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 1120/1 o výměře 202 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Sluneční, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u 
bytového domu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1883/R/191020: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 20 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Školní, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u 
bytového domu.  
  
Z: Viera Mazalová 



 Město Moravská Třebová  
3 

 Usnesení rady města ze dne  19.10.2020 

 
1884/R/191020: 
 
pacht části pozemku parc. č. 2771/86 o výměře 91 372 m2, druh pozemku orná půda, 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, společnosti PAVLÍK a společníci 
s.r.o., IČO: 25948431, se sídlem Nerudova 1167/48, 571 01 Moravská Třebová, za 
účelem zemědělského využití. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a 
to od 1. listopadu 2020 do 31. října 2021. Pachtovné bude stanoveno ve výši 2 % z 
průměrné ceny zemědělských pozemků, která je stanovena dle vyhlášky Ministerstva 
zemědělství a Ministerstva financí č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu 
katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských 
pozemků, ve znění pozdějších předpisů, pro katastrální území Moravská Třebová na 
8,55 Kč/m2, bez DPH. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1885/R/191020: 
 
pacht části pozemku parc. č. 1170 o výměře 49 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Bezručova, xxx, trvale bytem xxx, za účelem pěstování ovoce 
a zeleniny u bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
šestiměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města 
č. 1737/050405, bod 2. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1886/R/191020: 
 
nájem části pozemku parc. č. 3055 o výměře 23 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část města Udánky, za účelem zřízení parkovacího stáni pro 
osobní automobily a nájem části pozemku parc. č. 3055 o výměře 30 m2, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část města Udánky, za účelem údržby a 
sečení trávy, xxx, trvale bytem xxx. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné bude stanoveno pro část 
pozemku parc. č. 3055 o výměře 23 m2 dle usnesení rady města č. 1737/R/050405, 
bod 8 a pro část pozemku parc. č. 3055 o výměře 30 m2 dle usnesení rady města č. 
1737/R/050405, bod 4. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1887/R/191020: 
 
záměr města Moravská Třebová uzavřít Dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě č. 26/14 
ze dne 15. 5. 2014, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené se společností AGRO 
Kunčina a.s., IČO: 25262084, se sídlem Kunčina č. p. 290, 569 24 Kunčina. 
Předmětem dodatku bude vyjmutí pozemku parc. č. 3694/2 o výměře 1725 m2, v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, z pachtovní smlouvy z důvodu prodeje 
pozemku. 
  
Z: Viera Mazalová 
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1888/R/191020: 
 
předložený vnitřní předpis č. 10/2020 - Zásady správy nemovitého majetku města. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1889/R/191020: 
 
uzavření předloženého Dodatku č. 14 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování 
tepelného zařízení města ze dne 29.07.2002, uzavřeného mezi městem Moravská 
Třebová, jako pronajímatelem, a AHP 3T s.r.o., se sídlem Praha 6 – Bubeneč, 
Podbabská 1112/13, IČO: 27870537, zastoupené panem Ing. Miroslavem 
Glacnerem, jednatelem společnosti, jako nájemcem, jakožto nástupnickou 
společností původního nájemce VYTEP UNIČOV s.r.o., se sídlem Uničov, Bratří 
Čapků 821, IČO: 62302477, a to na základě fúze sloučením ze dne 01.11.2016. 
Předmětem dodatku je změna smluvní strany na straně nájemce z důvodu fúze 
sloučením a vyřazení kotelny K6 ke dni 31.08.2021 z důvodu prodeje objektu. 
Ostatní ustanovení uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1890/R/191020: 
 
uzavření předložené Smlouvy č. SML-2019-011-000041 o dodávce vody a odvádění 
odpadních vod, uzavřeného mezi městem Moravská Třebová, jako odběratelem, a 
VHOS, a.s., se sídlem Nádražní 6, 571 01  Moravská Třebová, IČO: 48172901, jako 
dodavatelem, předmětem které je dodávka vody a odvádění odpadních vod do a z 
objektu v ul. Jiráskově č. p. 497, č. o. 31 v Moravské Třebové. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1891/R/191020: 
 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby a následné uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni se 
společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 
Děčín, za účelem zřízení a provozování distribuční soustavy kabelového vedení nn 
na pozemku parc. č. 3630/4, 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 
 
1892/R/191020: 
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pacht části pozemku parc. č. 465/4 o výměře 168 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, xxx, trvale bytem xxx, za účelem zřízení zahrady. Pachtovní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a 
pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 2.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1893/R/191020: 
 
výpůjčku části pozemku parc. č. 465/4 o výměře 96 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s., IČO: 27534804, se sídlem 
Jungmannova 2550, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za účelem zřízení 
přístupu k dennímu centru pro osoby bez přístřeší. Smlouva o výpůjčce bude 
uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1894/R/191020: 
 
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. OISM-0075/2020 na akci "Fasáda 
objektu C v areálu Sociálních služeb města Moravská Třebová" s firmou KEMOstav 
s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 06041167, jehož předmětem je navýšení 
ceny z důvodu víceprací dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1895/R/191020: 
 
výjimku z vnitřního předpisu č. 6/2019, směrnice Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, na uzavření smlouvy o ustájení a zajišťování veterinární péče pro 
toulavá, opuštěná, zraněná a nemocná zvířata v zájmovém chovu odchycená na 
území města Moravská Třebová s MVDr. Matějem Procházkou, se sídlem Udánky 
66, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 03215385. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
1896/R/191020: 
 
uzavření smlouvy o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá, opuštěná, 
zraněná a nemocná zvířata v zájmovém chovu odchycená na území města 
Moravská Třebová s MVDr. Matějem Procházkou, se sídlem Udánky 66, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 03215385, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
1897/R/191020: 
 
pacht tří částí pozemku parc. č. 1170 o výměrách 41 m2, 43 m2 a 44 m2, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Bezručova, xxx, trvale bytem xxx, za 
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účelem pěstování ovoce a zeleniny u bytového domu. Pachtovní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude 
stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 2. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1898/R/191020: 
 
pacht části pozemku parc. č. 1170 o výměře 37 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Bezručova, xxx trvale bytem xxx, za účelem pěstování ovoce 
a zeleniny u bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
šestiměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města 
č. 1737/050405, bod 2. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1899/R/191020: 
 
pacht části pozemku parc. č. 1170 o výměře 34 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Bezručova, xxx, trvale bytem xxx, za účelem pěstování ovoce 
a zeleniny u bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
šestiměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města 
č. 1737/050405, bod 2. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1900/R/191020: 
 
pacht části pozemku parc. č. 1170 o výměře 43 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Bezručova, xxx, trvale bytem xxx, za účelem pěstování ovoce 
a zeleniny u bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
šestiměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města 
č. 1737/050405, bod 2. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1901/R/191020: 
 
předložený vzor Smlouvy o dočasné péči svěřeného zvířete, která bude uzavírána 
mezi městem Moravská Třebová jako předávajícím a osobou pečovatele, jejímž 
předmětem je svěření toulavého, opuštěného, zraněného či nemocného zvířete v 
zájmovém chovu odchyceného Městskou policií města Moravská Třebová do 
dočasné péče pečovateli, neboť jeho nálezce jej nabýt nechtěl a jeho vlastník není 
do současné doby známý. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
1902/R/191020: 
 
předložený vzor Smlouvy o střežení objektu (aktualizace 2020), jejímž předmětem je 
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střežení objektu objednavatele připojeného k Pultu centrální ochrany města 
Moravská Třebová umístěného na služebně Městské policie Moravská Třebová. 
  
Z: Radovan Zobač 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1903/R/191020: 
 
schválit vklad majetku města inv. č. 3190 TS – vodovodní přípojka v Boršově (FO – 
pozemek parc. č. 111) v pořizovací ceně 10.045,30 Kč; inv. č. 3191 TS – vodovodní 
přípojka Sušice (FO – parc. č. 3664/10) v pořizovací ceně 8.692,90 Kč; inv. č. 3192 
TS – vodovodní přípojka Sušice (FO) v pořizovací ceně 8.373,20 Kč; inv. č. 3193 TS 
– vodovodní přípojka Sušice (FO – parc. č. 3616/1) v pořizovací ceně 7.967,20 Kč do 
svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČO: 72053453, se sídlem 
Nádražní 1430/6, Moravská Třebová za podmínek § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
  
Z: Ivana Müllerová 
 
1904/R/191020: 
 
schválit prodej prodej pozemku parc. č. 3694/2 o výměře 1.725 m2, druh pozemku 
orná půda, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice, xxx, bytem 
xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
138.000 Kč + DPH, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
1905/R/191020: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
1906/R/191020: 
 
předložený zápis z jednání komise rady města Sbor pro občanské záležitosti ze dne 
07.09.2020. 
  
1907/R/191020: 
 
předložený zápis z jednání Komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
konané dne 30.9.2020.  
  
 
1908/R/191020: 
 
čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská 
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Třebová k nákupu elektrického varného kotle do stravovacího provozu v pořizovací 
ceně 134.834,40 Kč včetně DPH. 
  
Z: Milan Janoušek 
 
1909/R/191020: 
 
čerpání částky 4.986 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace II. Mateřská 
škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy a její využití k rozvoji 
činnosti organizace. 
  
Rada města zmocňuje: 
 
1910/R/191020: 
 
velitele Městské policie města Moravská Třebová k podpisu Smlouvy o dočasné péči 
svěřeného zvířete, která bude uzavírána mezi městem Moravská Třebová jako 
předávajícím a osobou pečovatele, jejímž předmětem je svěření toulavého, 
opuštěného, zraněného či nemocného zvířete v zájmovém chovu odchyceného 
Městskou policií města Moravská Třebová do dočasné péče pečovateli, neboť jeho 
nálezce jej nabýt nechtěl a jeho vlastník není do současné doby známý. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
1911/R/191020: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2019, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Nákup nového služebního 
automobilu pro potřeby Sociálních služeb města Moravská Třebová“ a schvaluje:  
 
1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: 
- AUTO IN s.r.o., Poděbradská 292, Trnová, 530 09 Pardubice, IČO: 25298828 
- BON-CAR Svitavy, s.r.o., U Tří mostů 847/7, Lány, 568 02 Svitavy, IČO: 25978837 
- S.A.S. cz spol. s r.o., Lhotka 81, 560 02 Česká Třebová, IČO: 64790959 
- AUTO Hlaváček a.s., Týnecká 669/5, 779 00 Olomouc – Holice, IČO: 65138180 
- Horimex cars s.r.o., Týnecká 894/53, 779 00 Olomouc, IČO: 25852060 
 
2. Hodnotící komisi ve složení:   
- Ing. Miloš Mička, člen, Petr Frajvald, náhradník   
- Miroslav Jurenka, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník 
- Mgr. Milan Janoušek, člen, Petr Richter, náhradník   
 
3. Hodnoticí kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky:   

- Celková nabídková cena včetně DPH – 100 % 
  
Z: Milan Janoušek 
 
V Moravské Třebové 19.10.2020 
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 Usnesení rady města ze dne  19.10.2020 

Zapsal: Tereza Sísová 
 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


