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Usnesení 
 
z 68. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 08.03.2021 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
Rada města schvaluje: 
 
2139/R/080321: 
 
předložený program schůze rady města. 
 
2140/R/080321: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 2757/1 o celkové výměře 1.924 m2 (jedná se o 
104 m2), části pozemku parc.č. 2757/2 o celkové výměře 980 m2, (jedná se o 138 
m2), části pozemku parc. č. 2757/5 o celkové výměře 374 m2 (jedná se o 85 m2)  a 
části pozemku parc. č. 2757/6 o celkové výměře 446 m2 (jedná se o 34 m2), vše v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Svitavská.        
  
Z: Viera Mazalová 
 
2141/R/080321: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 482/2 o celkové výměře 229 m2,  druh pozemku 
zahrada, pozemku parc.č. 483 o výměře 805 m2,, druh pozemku zahrada, pozemku 
parc.č. 3810/3 o výměře 130 m2, druh pozemku ostatní plocha, části pozemku parc. 
č. 487 o výměře 1.414 m2 (jednalo by se cca o 980 m2), druh pozemku trvalý travní 
porost a části pozemku parc. č. 3524/1 o celkové výměře 566 m2 (jednalo by se cca 
o 200 m2), druh pozemku ostatní plocha, vše v obci Moravská Třebová a 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2142/R/080321: 
 
záměr nájmu části pozemku parc. č. 932/1 o výměře 20 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Lázeňská, za účelem zřízení parkovacího stání pro 
osobní automobil. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2143/R/080321: 
 
záměr pachtu tří částí pozemku parc. č. 1347/1 o výměrách 18 m2, 20 m2 a 52 m2, v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Školní, za účelem pěstování ovoce 
a zeleniny u bytového domu.  
  
Z: Viera Mazalová 
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2144/R/080321: 
 
pacht pozemku parc. č. 3798/2 o celkové výměře 352 m2, pozemku parc. č. 3804/3 o 
celkové výměře 10 m2 a části pozemku parc. č. 3799/1 o výměře 60 m2, vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část města Sušice, xxx, trvale bytem xxx, za 
účelem zřízení zahrady. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 
31. 12. 2021, s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude stanoveno dle 
usnesení rady města č. 1737/050405, bod 2. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2145/R/080321: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
 

- byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v ul. Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.04.2021 

- byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.04.2021 

- byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 v Moravské Třebové 

s xxx, bytem xxx, s platností od 01.04.2021 

- byt č. 10 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.04.2021 s podmínkou úhrady závazků vůči městu 

po splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 

- byt č. 12 o velikosti 1 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.04.2021 

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

xxx, s platností od 01.04.2021 

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

xxx, s platností od 01.04.2021 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po 

splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 

- byt č. 9 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.04.2021 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po 

splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 

- byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové 

s xxx, bytem xxx, s platností od 01.04.2021 

- byt č. 1 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 21 v Moravské Třebové 

s xxx, bytem xxx, s platností od 01.04.2021 

- byt č. 2 o velikosti 3 + 1 v ul. Zámecké č. o. 13 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.04.2021 

- byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 126 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.04.2021 

  
Z: Viera Mazalová 
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2146/R/080321: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na: 
  
- byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.04.2021 
- byt č. 3 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 39 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.04.2021 
- byt č. 5 o velikosti 1 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
xxx, s platností od 01.04.2021 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2147/R/080321: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 105 o velikosti 1 + 0 v ul. 
Svitavské č. o. 24 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. 1804/R/210920. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2148/R/080321: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 102 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Svitavské č. o. 20 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. 1800/R/210920. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2149/R/080321: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 302 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové se xxx, bytem xxx. Nájemné bude stanoveno 
dle usnesení rady města č. 1804/R/210920. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2150/R/080321: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 12 o velikosti 1 + 1 v 
ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx. Nájemné bude stanoveno dle 
usnesení rady města č. 1798/R/210920. 
  
Z: Viera Mazalová 
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2151/R/080321: 
 
v souladu s čl. 12 odst. 4 směrnice č. 6/2019, Zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, udělení výjimky z povinnosti zveřejnění zahájení zadávacího na veřejnou 
zakázku na zpracování projektové dokumentace na stavbu "Přístavba k ZŠ Kostelní 
nám., Moravská Třebová" na úřední desce města uvedené v čl. 11 odst. 2 směrnice. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2152/R/080321: 
 
úpravu v textu "Výzvy k podávání nabídek" v bodě 9.5 Podmínky technické 
kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na zpracování projektové 
dokumentace na stavbu "Přístavba k ZŠ Kostelní nám., Moravská Třebová" takto: 
 
Hlavní projektant: 
- Autorizace (postačí jedna z níže uvedených): 
• autorizovaný inženýr pro obor „Pozemní stavby“, 
• autorizovaný architekt pro obor „Architektura“.  
 
Ostatní podmínky zůstávají beze změny.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2153/R/080321: 
 
uzavření předložené kupní smlouvy s vítězem zadávacího řízení na zakázku " 
Rekonstrukce odborných učeben - ZŠ Kostelní a ZŠ Palackého, Moravská Třebová - 
dodávka pomůcek - ZŠ Kostelní" s prodávajícím Mgr. Břetislavem Baarem, 747 68 
Kyjovice. 1043, IČO: 60804114.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2154/R/080321: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce odborných učeben - ZŠ 
Palackého, Moravská Třebová (opakované zadání)" - firmu RÝMSTAV CZ spol. s 
r.o., Nerudova 1290/20, 795 01 Rýmařov, IČO: 25391810. 
  
Z: Miloš Mička 
 
 
2155/R/080321: 
 
uzavření smlouvy s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce 
odborných učeben - ZŠ Palackého, Moravská Třebová (opakované zadání)" s firmou 
RÝMSTAV CZ spol. s r.o., Nerudova 1290/20, 795 01 Rýmařov, IČO: 25391810, dle 
předloženého návrhu, s podmínkou řádného předložení dokladů podle §122 zákona 
o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. 
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Z: Miloš Mička 
 
2156/R/080321: 
 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM – 0104/2020 na akci „Obnova 
měšťanského domu Bránská 46/19, Moravská Třebová“ s firmou JS Moravská 
Třebová s.r.o., Linhartice 60, 571 01 Linhartice, IČO: 28811852, podle předloženého 
návrhu.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
2157/R/080321: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výměna tří klimatizačních jednotek v 
budově muzea v Moravské Třebové“ firmu OTTA - vzduchotechnika a klimatizace, 
s.r.o., Lázeňská 1109, 289 12 Sadská, IČO: 28486480. 
  
Z: Marie Blažková 
 
2158/R/080321: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výměna 
tří klimatizačních jednotek v budově muzea v Moravské Třebové“ firmou OTTA - 
vzduchotechnika a klimatizace, s.r.o., Lázeňská 1109, 289 12 Sadská, IČO: 
28486480, dle předloženého návrhu.  
  
Z: Marie Blažková 
 
2159/R/080321: 
 
uzavření smluv č. OSV/21/70973, OSV/21/70951, OSV/21/70903 a OSV/21/71018 o 
poskytnutí účelových dotací v dotačním řízení na podporu sociálních služeb 
poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro 
příspěvkovou organizaci Sociální služby města Moravská Třebová, Svitavská 308/8, 
571 01 Moravská Třebová, IČO: 00194263 s Pardubickým krajem, se sídlem 
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, v souladu s 
předloženými návrhy. 
  
Z: Jitka Selingerová 
 
 
 
2160/R/080321: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce kanalizace a 
komunikace ul. Svitavská, Mor. Třebová" firmu EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 
2155/3, 568 02 Svitavy, IČO: 25260766. 
  
Z: Petra Procházková 
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2161/R/080321: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
"Rekonstrukce kanalizace a komunikace ul. Svitavská" firmou EVT Stavby s.r.o., V 
Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, IČO: 25260766, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petra Procházková 
 
Rada města souhlasí: 
 
2162/R/080321: 
 
s ubytováním xxx, trvale hlášeného xxx, na městské ubytovně v ul. Brněnské č. o. 50 
v Moravské Třebové.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2163/R/080321: 
 
s ubytováním xxx, trvale hlášeného xxx, na městské ubytovně v ul. Brněnské č. o. 50 
v Moravské Třebové.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města nesouhlasí: 
 
2164/R/080321: 
 
s ubytováním xxx, trvale hlášeného xxx, na městské ubytovně v ul. Brněnské č. o. 50 
v Moravské Třebové.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2165/R/080321: 
 
s ubytováním xxx, trvale hlášeného xxx, a xxx, trvale hlášené xxx, na městské 
ubytovně v ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2166/R/080321: 
 
s ubytováním xxx, trvale hlášeného xxx, na městské ubytovně v ul. Brněnské č. o. 50 
v Moravské Třebové.  
  
Z: Viera Mazalová 
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Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2167/R/080321: 
 
prodej pozemku parc. č. 3681/1 o výměře 637 m2, druh pozemku trvalý travní porost 
a pozemku parc. č. 3635/18 o výměře 100 m2, druh pozemku zahrada, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice manželům xxx, bytem xxx za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 88.440 Kč. Dále kupující uhradí náklady 
spojené s převodem nemovitosti ve výši 7.865 Kč. Ve smlouvě bude bezúplatně na 
dobu neurčitou zřízeno věcné břemeno, spočívající ve služebnosti inženýrské sítě 
vodovodního řádu k  pozemku parc. č. 3681/1 a k pozemku parc.č. 3635/18 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová ve prospěch Skupinového vodovodu 
Moravskotřebovska, IČO: 72053453, a to v rozsahu určeném dle geometrického 
plánu č. 3229-037/2021 ze dne 28.01.2021. Věcné břemeno bude spočívat v právu 
provádět práce související s provozováním, opravou, údržbou, či modernizací 
vodovodního vedení a v povinnosti toto břemeno strpět a zdržet se provádění 
činností, které by toto břemeno mohlo omezit, např. výsadbě stromů a keřů, výstavbě 
staveb pevně spojených se zemí apod.          
  
Z: Viera Mazalová 
 
2168/R/080321: 
 
schválit darovací smlouvu, kterou dochází k bezplatnému převodu nemovitých věcí - 
pozemku parc. č. 1411 o výměře 1.709 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku 
parc. č. 1412/1 o výměře 3.984 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc.č. 
1412/32 o výměře 70 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 1412/33 o 
výměře 964 m2, pozemku parc.č. 1412/34 o výměře 54 m2, druh pozemku ostatní 
plocha a pozemku parc. č. 1413 o výměře 2.587 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
vše v obci a kat. území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Svitavská, z majetku 
města do vlastnictví Pardubického kraje, se sídlem Komenského nám. 125, 
Pardubice, IČO: 70892822, dle předloženého návrhu. Ve smlouvě bude ve prospěch 
dárce zřízeno předkupní právo jako právo věcné. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2169/R/080321: 
 
zrušit usnesení č. 553/Z/080221, kterým schválilo dodatek č. IV zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská Třebová. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
2170/R/080321: 
 
schválit vklad majetku města inv. č. 3201 TS – vodovodní přípojka par. č. 3613/6 
Sušice (FO) v pořizovací ceně 8.124,80 Kč; inv. č. 3220 TS – vodovodní přípojka 
Udánky 30 (FO) v pořizovací ceně 8.373,20 Kč do svazku obcí Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska, IČO: 72053453, se sídlem Nádražní 1430/6, Moravská Třebová, 
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za podmínek § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění. 
  
Z: Ivana Müllerová 
 
2171/R/080321: 
 
schválit předložený návrh Obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová č. 
4/2021, o nočním klidu. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2172/R/080321: 
 
předložený zápis z jednání samosprávné komise Sušice ze dne 11.02.2021. 
  
2173/R/080321: 
 
předložený zápis z jednání samosprávné komise Udánky ze dne 11.02.2021. 
  
2174/R/080321: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
Rada města vyhlašuje: 
 
2175/R/080321: 
 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávací 
řízení na veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace na stavbu: 
"Přístavba k ZŠ Kostelní nám., Moravská Třebová", a to dle technické specifikace, 
která je přílohou usnesení a schvaluje:   
 
1.  Komisi pro otevírání obálek  
- Ing. Boris Vrbka – člen 

- Ing. Miloš Mička - člen, Petr Frajvald – náhradník 

- Ing. Kristýna Indrová – člen, Eva Štěpařová – náhradník 

 
2.  Hodnotící komisi ve složení:  
- Ing. Miloš Mička - člen, Ing. Daniela Maixnerová - náhradník  

- Petr Frajvald- člen, Ing. Pavel Charvát – náhradník 

- JUDr. Miloš Izák – člen, Miroslav Jurenka - náhradník  
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- Ing. Kristýna Indrová - člen, Eva Štěpařová - náhradník 

- Ing. Dušan Sejbal – člen, Ing. Libor Kocum – náhradník 

 
3. Hodnotící kritéria obsažená v oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění:  
- nabídková cena bez DPH – váha 100 %    

4.  Seznam firem, které budou osloveny přímo: 
- APOLO CZ s. r.o., Tyršova 155, Horní Předměstí, 572 01 Polička, IČO: 27492851  

- SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, IČO: 28571690    

- Ing. arch. Jitka Bidlová, Riegrova 24, 572 01 Polička,  IČO: 88061523  

- OPTIMA spol.s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709    

- HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., Divize Uherské Hradiště, Palackého nám. 

231, 686 11 Uherské Hradiště, IČO: 45193584 

- MAURA s.r.o., Skřivanova 334/4, 60200 Brno - Ponava, IČO: 04138147 

  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města ukládá: 
 
2176/R/080321: 
 
vedoucí odboru investic a správy majetku jednat ve věci prodeje pozemků parc.č. 
3810/3, 3524/1, 483, 482/2 a 487 v obci Moravská Třebová a katastrálním území 
Boršov u Moravské Třebové o ceně dle znaleckého posudku, tj. 65 Kč/m2.    
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
V Moravské Třebové 08.03.2021 
Zapsal: Mgr. Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


