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 Usnesení rady města ze dne  28.12.2020 

Usnesení 
 
z 62. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 28.12.2020 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2010/R/281220: 
 

předložený program schůze rady města. 
  
 

2011/R/281220: 
 

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 125,5 m2, nacházejícího se 
v budově č. p. 371 v ul. Komenského č. o. 46 v Moravské Třebové. Smlouva s novým 
nájemcem bude uzavřena na dobu neurčitou od 01.02.2021 s šestiměsíční 
výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 80.000 Kč bez DPH 
ročně. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2012/R/281220: 
 

ukončení nájemní smlouvy č. 440, uzavřené dne 4.2.2020 mezi městem Moravská 
Třebová, jako pronajímatelem, a Mateřským a rodinným centrem Krůček Svitavy, 
z.s., jako nájemcem, ve věci pronájmu prostoru sloužícího podnikání, a to dohodou 
ke dni 31.01.2021. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2013/R/281220: 
 

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2936/125 o celkové výměře 1.454 m2 (jednalo 
by se cca o 100 m 2), pozemku parc. č. 2936/122 o výměře 8.113 m2, druh pozemku 
orná půda, pozemku parc. č. 2936/123 o výměře 1.753 m2, druh pozemku orná půda 
a pozemku parc. č. 2936/124 o výměře 10.861 m2, druh pozemku orná půda, vše v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Svitavská. V kupní smlouvě bude 
zřízeno předkupní právo jako právo věcné.       
  

Z: Miloš Mička 
 
2014/R/281220: 
 

pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 296 m2, nacházejícího se v objektu 
č. p. 1409 na Křížovém vrchu č. o. 2 v Moravské Třebové společnosti Pohřební ústav 
Holub s.r.o.,  IČO: 26914565, se sídlem Letovice, PSČ 679 61, Pod Kostelem 72/5 ,  
za účelem provozování pohřební služby.  Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 
rok od 1.1.2021 do 31.12.2021. Roční nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 
60.000 Kč bez DPH. Nájemce je povinen na základě písemné žádosti jiné pohřební 
služby, která se pohřbíváním zesnulých zabývá, umožnit konání obřadu v předmětu 
nájmu za cenu režijních nákladů.   
  

Z: Viera Mazalová 
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2015/R/281220: 
 

uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci na díle „Projekt Hřebečské důlní stezky II - 
muzeum hornictví“s P-D Refractories CZ a.s., se sídlem Nádražní 218, 679 63 Velké 
Opatovice, IČO: 16343409 a Průmyslovým muzeem Mladějov, z.s., se sídlem 
Mladějov na Moravě 121, 569 35 Mladějov na Moravě, IČO: 26600579, dle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Petra Zábranová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2016/R/281220: 
 

čerpání investičního fondu Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, okres 
Svitavy, do výše 3.000 Kč na pořízení příslušenství k multifunkčnímu kopírovacímu 
zařízení. 
  

Z: Mgr. Petr Vágner 
 
 
V Moravské Třebové 28.12.2020 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


