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Usnesení 
 
z 67. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 22.02.2021 

od 17:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2103/R/220221: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
2104/R/220221: 
 
předložený aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace Sociální služby 
města Moravská Třebová pro rok 2020.  
  
Z: Milan Janoušek 
 
2105/R/220221: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 3600/2 o výměře 136 m2, druh pozemku zahrada, 
který vznikl dle geometrického plánu č. 3217-696/2020 ze dne 10.12.2020 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
2106/R/220221: 
 
záměr prodeje podílu ve výši id. 1711/10000 na pozemku parc. č. 1367/1 o výměře 
263 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Školní.     
  
Z: Viera Mazalová 
 
2107/R/220221: 
 
nájem části pozemku parc. č. 3409/1 o výměře 400 m2, v obci a katastrálním území 
Linhartice, společnosti Lesy České republiky, s. p., IČO: 42196451, se sídlem 
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, za účelem 
zřízení skládky vytěženého dřeva. Nájemné bude stanoveno na 10 Kč/1 m2/1 rok, 
bez DPH. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2021, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2108/R/220221: 
 
pacht části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 49 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní, xxx, trvale bytem xxx, za účelem pěstování ovoce a 
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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 
 
2109/R/220221: 
 
výpůjčku části pozemku parc. č. 460/2 o výměře 130 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 
 
2110/R/220221: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
 
- byt č. 13 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s 
xxx, bytem xxx, s platností od 01.03.2021 
- byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.03.2021 
- byt č. 13 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové se xxx, bytem 
xxx, s platností od 01.03.2021 
- byt č. 19 o velikosti 2 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
xxx, s platností od 01.03.2021 
- na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
xxx, zastoupena xxx, a xxx, bytem xxx, zastoupena xxx,  s platností od 01.03.2021 
- byt č. 6 o velikosti 1 + 0 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.03.2021 
- byt č. 4A o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové s 
xxx, bytem xxx, s platností od 01.03.2021 
- byt č. 6 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.03.2021 
- byt č. 5 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.03.2021 
- byt č. 2 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s 
platností od 01.03.2021 
- byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 37 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.03.2021 
- byt č. 5 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem tamtéž, s platností od 01.03.2021 
- byt č. 7 o velikosti 2 + 1 v ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
xxx, s platností od 01.03.2021 
- byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s 
platností od 01.03.2021 
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- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.03.2021 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po 
splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 
- byt č. 3 o velikosti 2 + 1 v ul. Olomoucké č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
xxx, s platností od 01.03.2021 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti 
před podpisem nové nájemní smlouvy 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2111/R/220221: 
 
poskytnutí slevy na nájmu ve výši 50 % za pronájem nebytového prostoru v budově s 
číslem popisným 1479 v části obce Předměstí, Moravská Třebová, ul. Svitavská č. o. 
24,  Ditě Rolencové, IČO: 71867481, se sídlem Moravská Třebová, Předměstí, 
Západní 1253/29 z důvodu uzavření provozovny kvůli nouzovému stavu, a to za 
období od 01.11.2020 do 28.2.2021. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2112/R/220221: 
 
uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání mezi městem Moravská Třebová jako 
centrálním zadavatelem (centrálním odběratelem) a následujícími subjekty jako 
veřejnými zadavateli (podřazenými odběrateli): 
- ZIKOS, příspěvková organizace,  IČO: 00401986, se sídlem Komenského sady 1642, 
Moravské Budějovice, 
- Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace, IČO: 66183596, se sídlem 
Nadační 375/14, Odry, 
- Město Hodonín, IČO: 00284891, se sídlem Masarykovo nám. 53/1, Hodonín, 
- Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, příspěvková organizace, IČO: 70279055, 
se sídlem Hraničářů 617 E, Mikulov,  
- Město Jaroměř, IČO: 00272728, se sídlem nám. Československé armády 16, 
Jaroměř 
z důvodu poptávky po elektrické energii v hladině vysokého napětí na rok 2022, dle 
předloženého návrhu.     
 
Z: Viera Mazalová 
 
2113/R/220221: 
 
uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě příkazní č.0055/2020 uzavřené mezi Městem 
Moravská Třebová a Ing. Lukášem Šteflem, PhD., IČO: 87804565, dle předloženého 
návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
T: 22.02.2021 
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2114/R/220221: 
 
uzavření dodatku č. 5 Smlouvy o výkonu úklidových služeb č. 01/08/2015 se 
společností JASPA Servis s.r.o., Hlavní  69/75, 747 06 Opava  6, IČO: 28658001 
podle předloženého návrhu. 
  
Z: Pavel Šafařík 
 
2115/R/220221: 
 
udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 6/2019, zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, na veřejnou zakázku Zajištění úklidových služeb v prostorách městského 
úřadu, vykonávanou společností JASPA Servis s.r.o., vzhledem k navýšení ceny 
úklidových služeb z důvodu navýšení minimální mzdy od 01.01.2021 a růstu inflace 
za rok 2020. 
  
Z: Pavel Šafařík 
 
2116/R/220221: 
 
připojení města Moravská Třebová k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne 10. 
března 2021. 
  
Z: Pavel Šafařík 
 
2117/R/220221: 
 
vyvěšení tibetské vlajky v rámci připojení města Moravská Třebová k mezinárodní 
kampani „Vlajka pro Tibet“ v týdnu od 8. do 14. března 2021. 
  
Z: Pavel Šafařík 
 
2118/R/220221: 
 
uzavření dohody o pronájmu zamykatelné poštovní přihrádky na provozovně se 
společností Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 
47114983, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Pavel Šafařík 
 
2119/R/220221: 
 
nařízení rady města Moravská Třebová č. 1/2021, kterým se vydává Tržní řád, v 
souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Ivana Neubauerova 
 
2120/R/220221: 
 
předložený vzor smlouvy o ubytování včetně ubytovacího řádu na ubytovně na 
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adrese ul. Brněnská č. o. 50, č. p. 1468, Moravská Třebová, která bude uzavírána 
mezi městem Moravská Třebová jako ubytovatelem, Technickými službami Moravská 
Třebová s.r.o. jako ubytovatelem v zastoupení a novým ubytovaným s platností od 
01.03.2021. 
  
Z: Jitka Selingerová 
 
2121/R/220221: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce odborných učeben - ZŠ 
Kostelní a ZŠ Palackého, Moravská Třebová - dodávka pomůcek" firmu  
Mgr. Břetislav Baar, Kyjovice č.ev.1043, 747 68 Kyjovice, IČO: 60804114 pro část A - 
ZŠ Kostelní a firmu AV MEDIA SERVIS, Pražská 63, 102 00 Praha, IČO: 48108375 
pro část B - ZŠ Palackého.  
  
Z: Viera Mazalová 
T: 22.02.2021 
 
2122/R/220221: 
 
podání žádosti o dotaci z prostředků programu MMR na akci „MŠ Piaristická, 
Moravská Třebová - rekonstrukce budovy Zvoneček“. 
  
Z: Ludmila Dopitová 
 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2123/R/220221: 
 
schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 2.000.000 Kč příspěvkové 
organizaci Sociální služby města Moravská Třebová na zajištění části provozních 
nákladů organizace.  
  
Z: Dana Buriánková 
 
2124/R/220221: 
 
schválit uzavření smlouvy o návratné finanční výpomoci ve výši 2.000.000 Kč 
příspěvkové organizaci Sociální služby města Moravská Třebová na zajištění části 
provozních nákladů organizace v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2125/R/220221: 
 
schválit podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku města z 
vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO: 69797111 id.1/2 pozemku parc. č. 2711/120 o 
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výměře 81 m2, druh pozemku ostatní plocha, id.1/2 pozemku parc.č. 2711/121 o 
výměře 999 m2, druh pozemku ostatní plocha a id.1/2 pozemku parc. č. 2711/123 o 
výměře 709 m2, druh pozemku ostatní plocha vše  v obci Moravská Třebová a 
katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2126/R/220221: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
 
2127/R/220221: 
 
předložený zápis z jednání dopravní komise ze dne 20.01.2021. 
  
2128/R/220221: 
 
předložený zápis z jednání komise památkové péče ze dne 14.01.2021. 
  
Z: Mgr. Radko Martínek 
 
2129/R/220221: 
 
předložený zápis z jednání komise sociální, zdravotní a péče o děti ze dne 
27.01.2021. 
  
2130/R/220221: 
 
předloženou výroční zprávu komise sociální, zdravotní a péče o děti za rok 2020. 
 
2131/R/220221: 
 
použití poskytnuté investiční dotace dle usnesení zastupitelstva města č. 
296/Z/091219 ve výši 720.000 Kč a zároveň čerpání investičního fondu příspěvkové 
organizace Sociální služby města Moravská Třebová ve výši 734.951,50 Kč. 
 
2132/R/220221: 
 
předložený zápis do kroniky města Moravské Třebové za rok 1991. 
 
2133/R/220221: 
 
změny související s navrženou koncepcí sociální práce na městské ubytovně - 
Brněnská 50, Moravská Třebová, spojené s poskytováním sociální práce, sociálního 
poradenství, sociální péče a podpory ubytovaným. 
  
Z: Jitka Selingerová 
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Rada města jmenuje: 
 
2134/R/220221: 
 
komisi pro udělování Ceny města Moravská Třebová za rok 2020 v tomto složení: 
 
- Ing. Miloš Mička (starosta, člen zastupitelstva) 
- JUDr. Miloš Izák (člen zastupitelstva) 
- Mgr. Ivana Kantůrková (členka zastupitelstva) 
- Mgr. Václav Dokoupil (mluvčí města) 
- Mgr. Přemysl Dvořák (Gymnázium Moravská Třebová) 
- PaedDr. Marie Blažková (lektorka Moravskotřebovské univerzity třetího věku) 
- Mgr. Jaroslava Skácelíková (ředitelka ZŠ Kostelní náměstí)  
  
Z: Petra Zábranová 
 
 
Rada města zmocňuje: 
 
2135/R/220221: 
 
starostu města podepsat zápis do kroniky města Moravské Třebové za rok 1991 a 
vydat tak souhlas obce s obsahem zápisu. 
  
Z: Miloš Mička 
 
 
Rada města pověřuje: 
 
2136/R/220221: 
 
komisi památkové péče přípravou podkladů ke změně obsahu regulačního plánu 
městské památkové rezervace Moravská Třebová.    
  
Z: Eva Štěpařová 
 
 
 
Rada města odkládá: 
 
2137/R/220221: 
 
projednání tisku č. 28 - Výběrové řízení na PD na přístavbu k ZŠ Kostelní nám. za 
účelem doplnění podmínek zadávacího řízení.  
  
Z: Kristýna Indrová 
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2138/R/220221: 
 
projednání tisku č. 29 - Dodatek č. 1 k SOD ORM 0104/2020 Obnova měšťanského 
domu Bránská 46/19, Moravská Třebová za účelem prověření možných víceprací.  
  
 
V Moravské Třebové 22.02.2021 
 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


