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Usnesení 
 
z 59. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.11.2020 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1969/R/301120: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
1970/R/301120: 
 
poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem za první 
pololetí roku 2020 
Mgr. Zdeňce Šafaříkové, ředitelce Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 
179, okres Svitavy, 
Mgr. Petru Vágnerovi, řediteli Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, 
okres Svitavy, 
Mgr. Jaroslavě Skácelíkové, ředitelce Základní školy Moravská Třebová, Kostelní 
nám. 21, okres Svitavy, 
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, 
Jiřímu Kobylkovi, řediteli Domu dětí a mládeže Moravská Třebová, okres Svitavy,  
Mgr. Pavlu Vaňkátovi, řediteli Základní umělecké školy Moravská Třebová, 
Mgr. Lence Greplové, ředitelce Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské 
Třebové, 
Mgr. Milanu Janouškovi, řediteli Sociálních služeb města Moravská Třebová, 
Mg.A. Marii Blažkové, ředitelce Kulturních služeb města Moravská Třebová, 
dle předloženého návrhu. 
Tyto odměny budou vyplaceny ze mzdových prostředků příslušné příspěvkové 
organizace, nemají vliv na rozpočet města. 
  
Z: Jitka Selingerová 
 
1971/R/301120: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 3568/2 o výměře 140 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, v obci a katastrálním území Moravská Třebová.    
  
Z: Viera Mazalová 
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1972/R/301120: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
 
- byt č. 3 o velikosti 2 + 1 v ul. Farní č. o. 1 v Moravské Třebové se xxx, bytem xxx, 

s platností od 01.01.2021  

- byt č. 2 o velikosti 1 + 1 na Zámeckém náměstí č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.01.2021 

- byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 

s platností od 01.01.2021 

- byt č. 2B o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s 

xxx, bytem xxx, s platností od 01.01.2021 

- byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 v Moravské Třebové s 

manželi xxx, bytem xxx, s platností od 01.01.2021 

- byt č. 6 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.01.2021 

- byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Bránské č. o. 10 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.01.2021 

- byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové s 

xxx, bytem xxxx, s platností od 01.01.2021 

- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.01.2021 

- byt č. 4 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.01.2021 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po 

splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 

- byt č. 15 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové se xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.01.2021 

- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskvě č. o. 130 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.01.2021 

  
Z: Viera Mazalová 
 
1973/R/301120: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na:  
 
- byt č. 3 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 17 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.01.2021 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po 

splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 

- byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové s 

xxx, bytem xxx, s platností od 01.01.2021 

- byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové s manželi 

xxx, bytem xxx, s platností od 01.01.2021 s podmínkou úhrady závazků vůči 

městu po splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 



        Město Moravská Třebová  
                                                             3 

 Usnesení rady města ze dne  30.11.2020 

- byt č. 7 o velikosti 1 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.01.2021 

- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 

s platností od 01.01.2021 

   
Z: Viera Mazalová 
 
1974/R/301120: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na:  
- byt č. 4 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx 
s platností od 01.01.2021. Nájemní smlouva bude automaticky prodlužována vždy o 
1 měsíc v případě pravidelné měsíční úhrady nájemného a splátky dluhu za 
komunální odpad. 
- byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v  ul. Farní č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s 
platností od 01.01.2021. Nájemní smlouva bude automaticky prodlužována vždy o 1 
měsíc v případě pravidelné měsíční úhrady nájemného a splátky dluhu za komunální 
odpad. 
- byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v  části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové se xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.01.2021. Nájemní smlouva bude automaticky 
prodlužována vždy o 1 měsíc v případě pravidelné měsíční úhrady nájemného a 
splátky dluhu za komunální odpad. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1975/R/301120: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 39 v Moravské Třebové se zájemci v pořadí: 
1. xxx, bytem xxx 
2. xxx, bytem xxx  
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 3095/R/131117. 
  
Z: Andrea Drozdová 
 
1976/R/301120: 
 
pronájem části nebytového prostoru o výměře 75,14 m2 v objektu Latinské školy č. p. 
25 na Kostelním náměstí č. o. 1 v Moravské Třebové neziskové organizaci Veselá 
věda z.ú., IČO: 03657914, se sídlem Podhorská 1050/45, 466 01  Jablonec nad 
Nisou, za účelem zřízení zázemí pro příměstský tábor v průběhu července a srpna 
2021. Smlouva bude uzavřena max. na dobu určitou 10 kalendářních dnů. Nájemné 
bude stanoveno dohodou ve výši 5.000 Kč včetně DPH. Organizaci se promíjí 
úhrada nákladů za spotřebu vody a el. energie.  
  
Z: Viera Mazalová 
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1977/R/301120: 
 
uzavření Dohody o ukončení Dohody o spolupráci mezi městem Moravská Třebová, 
obcí Kunčina, Kunčina 204, 569 24 Kunčina, IČO: 00276880 a VHOS, a.s., Nádražní 
1430/6, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 48172901, ze dne 11. 11. 2019 a to k 31. 
12. 2020, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Miloš Mička 
 
1978/R/301120: 
 
uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací, mezi městem 
Moravská Třebová a obcí Kunčina, Kunčina 204, 569 24 Kunčina, IČO: 00276880, s 
účinností od 1. 1. 2021, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Miloš Mička 
 
1979/R/301120: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce odborných učeben - ZŠ 
Kostelní a ZŠ Palackého, Moravská Třebová"  Část B -  Rekonstrukce odborných 
učeben ZŠ Palackého - firmu Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 
Zlín, IČO: 25301144. 
  
Z: Ludmila Dopitová 
 
1980/R/301120: 
 
uzavření smlouvy s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce 
odborných učeben - ZŠ Kostelní a ZŠ Palackého, Moravská Třebová" Část B -  
Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Palackého s firmou Navláčil stavební firma, 
s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 25301144, dle předloženého návrhu, s 
podmínkou řádného předložení dokladů podle § 122 zákona č. 134/2016 Sb.,o 
zadávání veřejných zakázek. 
  
Z: Ludmila Dopitová 
 
1981/R/301120: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce odborných učeben - ZŠ 
Kostelní a ZŠ Palackého, Moravská Třebová", část A, firmu JS Moravská Třebová 
s.r.o., Linhartice 60, 571 01 Linhartice, IČO: 28811852. 
  
Z: Josef Jílek 
 
1982/R/301120: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
"Rekonstrukce odborných učeben - ZŠ Kostelní a ZŠ Palackého, Moravská 
Třebová", část A, s firmou JS Moravská Třebová s.r.o., Linhartice 60, 571 01 
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Linhartice, IČO: 28811852, podle předloženého návrhu, s podmínkou řádného 
předložení dokladů podle § 122 zákona č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných 
zakázek. 
  
Z: Josef Jílek 
 
1983/R/301120: 
 
uzavření Protokolu o realizaci přechodu na Finanční nástroje do konce smlouvy mezi 
městem Moravská Třebová, IČO: 00277037 (vlastník) a VHOS a.s., IČO: 48172901 
(provozovatel), dle předloženého návrhu. 
  
Z: Miloš Mička 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1984/R/301120: 
 
schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 11/2020 rozpočtu města, kterou budou 
změněny závazné ukazatele na rok 2020 takto (v tis. Kč): 
 
a) závazné ukazatele stanovené radě města 

  
rozpočet 2020 
před úpravou 

úprava 
rozpočtu 

rozpočet 2020 
po úpravě 

Rozpočtové zdroje:       
1+2+3+4 Rozpočtové příjmy CELKEM 275 430,00 5 810,00 281 240,00 
Financování       
8 Změna stavu prostředků na bank. účtech 
(zapojení zůstatků finančních prostředků na 
běžných účtech a účelových fondech) 

21 200,00 -4 610,00 16 590,00 

Celkové rozpočtové zdroje 296 630,00 1 200,00 297 830,00 
        
Rozpočtové potřeby:       
5+6 Rozpočtové výdaje CELKEM 288 720,00 1 200,00 289 920,00 
Financování       
8 Splátky dlouhodobých půjčených 
prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček 

7 910,00 0,00 7 910,00 

8 Operace z peněžních účtů nemající 
charakter příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00 
Celkové rozpočtové potřeby 296 630,00 1 200,00 297 830,00 
 
b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace 
 

  
dotace 2020 

před úpravou 
úprava   
dotace  

dotace 2020 
po úpravě 

Kulturní služby města Moravská Třebová 13 464,50 -550,00 12 914,50 
Sociální služby města Moravská Třebová 40 648,24 691,98 41 340,22 
 
  
Z: Dana Buriánková 
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1985/R/301120: 
 
schválit uzavření dodatku č. 2 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace 
č. OF 0005/2020 s Nemocnicí následné péče Moravská Třebová, se sídlem 
Svitavská 25, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 00193895, v souladu s předloženým 
návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1986/R/301120: 
 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. OF 
0030/2020 s Nemocnicí následné péče Moravská Třebová, se sídlem Svitavská 25, 
571 01 Moravská Třebová, IČO: 00193895, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1987/R/301120: 
 
schválit následující pravidla rozpočtového provizoria města Moravská Třebová na I. 
čtvrtletí roku 2021 (v tis. Kč): 
 
Rozpočtové zdroje:   
1+2+3+4 Rozpočtové příjmy CELKEM 67 600,00 
    
Financování   
8 Změna stavu prostředků na bank. účtech 
(zapojení zůstatků finančních prostředků na 
běžných účtech a účelových fondech) 

760,00 

Celkové rozpočtové zdroje 68 360,00 
    
Rozpočtové potřeby:   
5 Běžné výdaje (vč. rozpočtové rezervy) 55 660,00 
6 Investiční (kapitálové) výdaje 8 740,00 
5 + 6 Rozpočtové výdaje CELKEM 64 400,00 
    
Financování   
8 Splátky dlouhodobých půjčených prostředků - 
splátky jistiny úvěrů a půjček 

3 960,00 

Celkové rozpočtové potřeby 68 360,00 
 
Z: Dana Buriánková 
 
1988/R/301120: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 402/47 o výměře 48 m2,  druh pozemku trvalý travní 
porost a pozemku parc. č. 402/64 o výměře 17 m2, druh pozemku orná půda, který 
byl oddělen z pozemku parc. č. 402/19 geometrickým plánem č. 582-57/2019 vše v 
obci a katastrálním území Linhartice, České republice - Ministerstvu obrany se 
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sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany, IČO: 60162694 za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 1.430 Kč. Dále kupující uhradí náklady spojené s 
převodem nemovitostí.    
 
Z: Viera Mazalová 
 
1989/R/301120: 
 
doplnit usnesení zastupitelstva města č. 478/Z/070820 takto: 
u pozemků parc. č. 1756/1, 1756/2, 1756/3 a 1756/4 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová bude zřízeno předkupní právo ve prospěch ČR, Povodí Moravy, 
s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013, jako právo věcné. 
  
Z: Jana Fabianová 
 
1990/R/301120: 
 
schválit předložený návrh Obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová č. 
X/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s provedenou změnou - výší 
poplatku 680 Kč/1 poplatníka/1 rok. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1991/R/301120: 
 
schválit předložený návrh Obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová č. 
X/2020,o zákazu bivakování a táboření na plochách veřejné zeleně v zastavěném 
území města Moravská Třebová. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
1992/R/301120: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
1993/R/301120: 
 
čerpání částky 14.247 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Kulturní služby 
města Moravská Třebová a její využití k rozvoji činnosti organizace.  
 
1994/R/301120: 
 
čerpání rezervního fondu z ostatních titulů příspěvkové organizace Základní škola 
Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy do výše 100.000 Kč v roce 2020 
k rozvoji činnosti organizace. 
 
 



        Město Moravská Třebová  
                                                             8 

 Usnesení rady města ze dne  30.11.2020 

1995/R/301120: 
 
proces spojený se žádostí o výmaz, změnou zápisu školy v rejstříku škol a školských 
zařízení a zápisem změn souvisejících se sloučením organizací Základní školy 
Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy, IČO: 63609053 a Základní školy 
Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy, IČO: 63608944, v jeden 
právní subjekt s účinností od 01.09.2021. 
 
1996/R/301120: 
 
čerpání částky 70.000 Kč z investičního fondu příspěvkové organizace Kulturní 
služby města Moravská Třebová a její využití k zakoupení mixážního pultu zvukové 
aparatury. 
  
1997/R/301120: 
 
cenu: 
- vodného na rok 2021 ve výši: 42,90 Kč/m3 bez DPH, 
- stočného na rok 2021 ve výši: 47,37 Kč/m3 bez DPH. 
  
Z: Miloš Mička 
 
Rada města zmocňuje: 
 
1998/R/301120: 
 
zástupkyni vedoucí OISM Janu Fabianovou, nar. xxx, bytem xxx, aby Město 
Moravská Třebová, jako člena Společenství vlastníků jednotek domu Nádražní 1480, 
Moravská Třebová,  zastupovala na shromáždění vlastníků konaném dne 
10.12.2020. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
V Moravské Třebové 30.11.2020 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


