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 Usnesení rady města ze dne  11.01.2021 

Usnesení 
 
z 63. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 11.01.2021 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2017/R/110121: 
 

předložený program schůze rady města. 
  
 

2018/R/110121: 
 

předložený plán činnosti komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti na rok 
2021. 
  

Z: Milena Páleníková 
 
2019/R/110121: 
 

záměr nájmu části pozemku parc. č. 3409/1 o výměře 400 m2, v obci a katastrálním 
území Linhartice, za účelem zřízení skládky vytěženého dřeva.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
2020/R/110121: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 9 o velikosti 3 + 1 v ul. 
Jiráskově č. o. 126 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2021/R/110121: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 315 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2022/R/110121: 
 

záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 460/2 o výměře 130 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, za účelem zřízení přístupu k dennímu centru pro osoby 
bez přístřeší. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2023/R/110121: 
 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemků a budov č. OMM 96/10 ze 
dne 1. 11. 2010, uzavřené mezi městem Moravská Třebová jako půjčitelem a 
Sociálními službami města Moravská Třebová, IČO: 00194263, se sídlem Svitavská 
308/8, 571 01 Moravská Třebová, jako vypůjčitelem, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
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2024/R/110121: 
 

pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 78 m2, nacházejícího se v objektu 
č. p. 6 v ul. Cihlářově č. o. 13 Lubomíru Durákovi, IČO: 76516725, se sídlem 
57101 Moravská Třebová - Město, Čs. armády 100/5,  za účelem provozování 
obchodní činnosti.  Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční 
výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
2532/031297. Do smlouvy bude zakomponována podmínka, že zásobování bude 
zajištěno mimo pěší zónu z ulice Farní.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
2025/R/110121: 
 

pacht části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 68 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní, 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 
 
2026/R/110121: 
 

výpůjčku části pozemku parc. č. 500/2 o výměře 180 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, xxx, trvale bytem xxx, za účelem údržby a sečení trávy. Smlouva 
o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, s platností a účinností ode dne 
podpisu poslední smluvní stranou, s jednoměsíční výpovědní lhůtou. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2027/R/110121: 
 

výpůjčku části pozemku parc. č. 500/2 o výměře 300 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, xxx, trvale bytem xxx, za účelem údržby a sečení trávy. Smlouva 
o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, s platností a účinností ode dne 
podpisu poslední smluvní stranou, s jednoměsíční výpovědní lhůtou. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2028/R/110121: 
 

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 
nízkého napětí na pozemcích parc. č. 2073, 2076, 2285, 2293/1 a 2077/1, vše 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.    
  



 Město Moravská Třebová  
3 

 Usnesení rady města ze dne  11.01.2021 

Z: Viera Mazalová 
 
2029/R/110121: 
 

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 pozemcích parc. č. 2674/1 a 2677/1, oba 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 
 
2030/R/110121: 
 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., 
IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, za účelem zřízení a 
provozování kabelového vedení nn na pozemku parc. č. 4869, v obci Moravská 
Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové. Rozsah věcného 
břemene je vyznačen v geometrickém plánu, který je nedílnou součástí smlouvy o 
zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za úplatu 
formou jednorázové odměny ve výši 1 000 Kč. 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 
 
2031/R/110121: 
 

pořádání trhů na nám. T. G. Masaryka v Moravské Třebové organizovaných xxx, 
bytem xxx v termínech 31.03., 16.06., 15.09. a 15.12.2021 za částku ve výši 20.000 
Kč/trh. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2032/R/110121: 
 

uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. OISM 0199-2020 s firmou Evropská Training s.r.o., 
Jiráskova 96, 751 01 Tovačov, IČO: 28600151, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2033/R/110121: 
 

přílohy pro rok 2021 ke smlouvě o podpoře a údržbě systému č. UMT-020116 (KANC 
38/2002) uzavřené dne 27.05.2002 s firmou CCA Group a. s., se sídlem Praha 2, 
Nové Město, Karlovo náměstí 288/17, IČO: 25695312, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Ing. Marek Němec 
T: 31.01.2021 
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2034/R/110121: 
 

uzavření smlouvy o poskytování služeb Technologického centra města Moravská 
Třebová s Obcí Dlouhá Loučka, se sídlem Dlouhá Loučka 97, IČO: 00276588, dle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Ing. Marek Němec 
T: 31.01.2021 
 
2035/R/110121: 
 

předložený vzor smlouvy na dobu neurčitou o zapojení do systému nakládání s 
komunálním odpadem na území Města Moravská Třebová pro právnické a fyzické 
osoby provozující svojí činnost na území města podle § 1746 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 
ustanovením § 17 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech o změně některých 
dalších zákonů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2019  o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města 
Moravská Třebová. 
  

Z: Vítězslav Škrabal 
 
2036/R/110121: 
 

předložený ceník likvidace směsného komunálního odpadu na území Města 
Moravská Třebová pro právnické a fyzické osoby provozující svojí činnost na území 
města nezapojené v systému nakládání s komunálním odpadem. 
  

Z: Vítězslav Škrabal 
 
2037/R/110121: 
 

předloženou přílohu č. 1 smlouvy o zapojení do systému nakládání s komunálním 
odpadem na území Města Moravská Třebová pro právnické a fyzické osoby 
provozující svojí činnost na území města - Identifikace žadatele o využívání systému 
pro nakládání s komunálním odpadem včetně ceny za likvidaci.  
  

Z: Vítězslav Škrabal 
 
2038/R/110121: 
 

vzor Smlouvy o výpůjčce žlutých plastových sběrných nádob o objemu 240l dle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města neschvaluje: 
 
2039/R/110121: 
 

prominutí nájmu z nebytových prostor v majetku města za období od 22.10. do 
02.12.2020 těm firmám / živnostníkům, kteří z důvodu epidemie a nouzového stavu 
museli uzavřít nebo omezit obchod / provozovnu.  
  

Z: Viera Mazalová 
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Rada města souhlasí: 
 
2040/R/110121: 
 

s užitím znaku města Moravská Třebová Spolkem branných sportů Moravská 
Třebová, zájmovým spolkem pro branné činnosti, praktickou, sportovní a obrannou 
střelbu, se sídlem nám. T. G. Masaryka 121/1, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
05600341 za účelem jeho umístění na propagačních materiálech. 
  

Z: Petra Zábranová 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2041/R/110121: 
 

prodej pozemku parc. č. 3568/2 o výměře 140 m2, druh pozemku ostatní plocha, v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, společnosti VYKO - stavební, spol. s 
r.o., Moravská Třebová, Předměstí, Komenského 285/20, IČO:  00528161, za 
vzájemnou kupní cenu ve výši 16.800 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy.      
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2042/R/110121: 
 

zápis z jednání Samosprávné komise Boršov ze dne 20.10.2020 a ze dne 
08.12.2020. 
  
 

2043/R/110121: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  

 
Rada města ruší: 
 
2044/R/110121: 
 

své usnesení č. 3899/R/200818, kterým schválila uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření vlastní smlouvy na zřízení 
a provozování rozvodu nízkého napětí na pozemcích ve vlastnictví města parc. č. 
2073, 2076, 2285 a 2293/1, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, s ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO: 24729035, jako budoucím oprávněným. 
  

Z: Viera Mazalová 
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Rada města rozhodla: 
 
2045/R/110121: 
 

o bezplatném přidělení parkovací karty z důvodu veřejného zájmu městům Svitavy a 
Polička dle předloženého návrhu.  
  

 
 
Z: Tereza Sísová 
 
 
V Moravské Třebové 11.01.2021 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


