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Usnesení 
 
z 72. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 12.04.2021 

od 17:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
Rada města schvaluje: 
 
2216/R/120421: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
2217/R/120421: 
 
rozpočtové opatření č. 1/2021 rozpočtu města - poskytnutí dotací z rozpočtu města v 
souladu v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z 
rozpočtu města Moravská Třebová uvedeným subjektům. Dotace budou uhrazeny z 
vyčleněné rozpočtové rezervy. 
 

1. 
Žijeme Třebovou, z.s. 

10 000 Kč 
organizace a propagace sportovních a volnočasových aktivit 

2. 
TJ Cykloklub Jevíčko, z.s.  

19 000 Kč 45. ročník Závodu míru nejmladších, cyklistického etapového závodu 
s mezinárodní účastí 

3. 
Český svaz bojovníků za svobodu 

2 000 Kč 
účast na vzpomínkových akcích, spolupráce se školami,… 

4. 
Kateřina Blahová 

10 000 Kč 
organizace a zajištění akce Zámecký ples 

5. 
Komise památkové péče 

5 000 Kč doprovodné akce ke Dnům evropského kulturního dědictví, foto 
výstava pro veřejnost, beseda, zájezd… 

6. 
Deset jarních kilometrů, z.s. 

5 000 Kč organizace závodu 10 jarních kilometrů (běžecký závod pro děti a 
dospělé) 

7. 
Oblastní spolek Českého červeného kříže Svitavy 

5 000 Kč 
činnost místní skupiny ČČK, dataprojektor pro výuku první pomoci 

8. 
TAJV, z. s. 

5 000 Kč 
organizace sportovního dne mládeže s TAJV v Moravské Třebové 

9. 
Eva Kalábová, mažoretky Střípky 

10 000 Kč 
činnost mažoretkové a twirlingové skupiny Střípky Mor. Třebová 

10. 
Spolek Moravskotřebovská univerzita třetího věku, z.s 

10 000 Kč 
vzdělávací akce, odborné exkurze univerzity 

11. 
Průmyslové muzeum Mladějov, z.s. 

15 000 Kč 
renovace zastřešení čekárny výletních vlaků 

12. 
Římskokatolická farnost Moravská Třebová 

5 000 Kč 
vytápění Centra pro rodinu Sluníčko 
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13. 
Divadelní spolek J. K. Tyla Moravská Třebová 

5 000 Kč produkce divadelních představení především pro děti, činnost 
divadelního spolku 

14. 
Český kynologický svaz ZKO Moravská Třebová - 308 

10 000 Kč 
nákup cvičebních pomůcek k výcviku psů 

15. 
Moravskotřebovské víceboje z. s. 

15 000 Kč 
organizace atletického závodu Chas Moravskotřebovské víceboje 

16. 
Sdružení Němců-Regionální skupina Hřebečsko z.s. 

15 000 Kč 
27. ročník Dnů slovenské kultury – Hudba a kultura spojuje 

17. 
Integrovaná střední škola Moravská Třebová 

10 000 Kč 
odborné stáže studentů školy 

18. 

Spolek branných sportů Moravská Třebová, zájmový spolek pro 
branné činnosti, praktickou, sportovní a obrannou střelbu 6 000 Kč 

Dětřichovský memoriál - 45. ročník silničního běhu 

19. 
ZO ČSOP Zelené Vendolí 

20 000 Kč 
činnost záchranné stanice - svoz zvířat, péče, veterinární péče,… 

20. 

Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

0 Kč zlepšení prostředí a podmínek pro klienty, zajištění bezpečného 
prostředí,… 

21. 
Domov na rozcestí Svitavy 

5 000 Kč 
příspěvek na klienty z Mor. Třebové 

22. 
Diecézní charita Brno 

1 000 Kč poskytování soc. služby v rámci hospice sv. Josefa v Rajhradě pro 
občany z Moravské Třebové 

  CELKEM 188 000 Kč 

  
Z: Dana Buriánková 
 
2218/R/120421: 
 
uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotací z rozpočtu města v roce 2021 dle 
vnitřního předpisu č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Moravská Třebová, v souladu s předloženým vzorem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2219/R/120421: 
 
předložené odpisové plány pro rok 2021 následujících příspěvkových organizací 
města Moravské Třebové: 
1. Sociální služby města Moravská Třebová 

2. Kulturní služby města Moravská Třebová 

3. II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy  

4. Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 

5. Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 

6. Základní škola Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy 
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7. Základní umělecká škola Moravská Třebová 

8. Dům dětí a mládeže Moravská Třebová 

  
Z: Dana Buriánková 
 
2220/R/120421: 
 
následující limity mzdových prostředků příspěvkových organizací města na rok 2021: 
1. Kulturní služby města Moravská Třebová - limit mzdových prostředků (vč. náhrad, 

bez zákonných odvodů, vč. OON) – 5.982.000 Kč 
2. Sociální služby města Moravská Třebová - limit mzdových prostředků (vč. dotace 

z MPSV popř. ostatních ministerstev, náhrad, bez zákonných odvodů, vč. OON) – 
59.500.000 Kč 

3. Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy – limit 
mzdových prostředků (bez dotací z MŠMT, vč. náhrad, bez zákonných odvodů, 
vč. dotací poskytnutých od jiných subjektů) - 290.000 Kč  

4. Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy - limit mzdových 
prostředků (bez dotací MŠMT, vč. náhrad a dotací poskytnutých od jiných 
subjektů, bez zákonných odvodů) - 445.000 Kč 

5. I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy - limit 
mzdových prostředků (bez dotací MŠMT, vč. náhrad bez zák. odvodů, vč. OON) - 
260.000 Kč 

6. II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy - limit 
mzdových prostředků (bez dotací MŠMT, vč. náhrad, bez zák. odvodů, vč. OON) 
- 270.000 Kč 

7. Dům dětí a mládeže Moravská Třebová - limit mzdových prostředků (bez dotací 
MŠMT, bez zákonných odvodů, vč. OON) - 160.000 Kč 

8. Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové - limit mzdových 
prostředků (vč. náhrad, bez zákonných odvodů, vč. OON) - 2.735.000 Kč 

  
Z: Dana Buriánková 
 
2221/R/120421: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 1735/35 o výměře 348 m2, druh pozemku ostatní 
plocha a pozemku parc. č. 1739/23 o výměře 590 m2, druh pozemku trvalý travní 
porost vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová.    
  
Z: Viera Mazalová 
 
2222/R/120421: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 2771/2 (jedná se cca o 25 m2) o celkové 
výměře 3.111 m2, druh pozemku trvalý travní porost, části pozemku parc. č. 2771/35 
(jedná se cca o 25 m2) o celkové výměře 38.303 m2, druh pozemku orná půda a části 
pozemku parc. č. 2771/86 (jedná se cca o 25 m2) o celkové výměře 93.072 m2, druh 
pozemku orná půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová. 
  
Z: Viera Mazalová 
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2223/R/120421: 
 
dohodu o započtení pohledávek mezi městem Moravská Třebová a xxx, kterou se 
vzájemně započítávají pohledávky z titulu kupní ceny za nákup a prodej pozemků 
parc.č. 3600/2 a 3602/13, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Sušice, ve výši, ve které se vzájemně kryjí.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2224/R/120421: 
 
nájem části pozemku parc. č. 932/1 o výměře 20 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Lázeňská, xxx, trvale bytem xxx, za účelem zřízení 
parkovacího stání pro osobní automobil. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné bude stanoveno dle platného 
usnesení rady města. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2225/R/120421: 
 
pacht části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 18 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 platného usnesení 
rady města. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2226/R/120421: 
 
pacht části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 20 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 platného usnesení 
rady města. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2227/R/120421: 
 
pacht části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 52 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 platného usnesení 
rady města. 
  
Z: Viera Mazalová 
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2228/R/120421: 
 
uzavření předložené smlouvy o podmínkách provedení stavby označené názvem: 
„Moravská Třebová – Modernizace ulice Svitavská od ulice J. K. Tyla po ulici Dr. 
Jánského“ na p.p.č.1419 v k.ú. Moravská Třebová, a to s Pardubickým krajem, IČO: 
70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, zastoupeným Ing. 
Miroslavem Vohlídalem, vedoucím odboru majetkového, stavebního řádu a investic 
Krajského úřadu Pardubického kraje. 
  
Z: Kristýna Indrová 
T: 12.04.2021 
 
2229/R/120421: 
 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby a následné uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni s xxx, trvale 
bytem xxx, za účelem zřízení a provozování vodovodní přípojky DN 32 na pozemku 
parc. č. 3550/1, v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové. 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 
 
2230/R/120421: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
 
- byt č. 6 o velikosti 2 + 1 v ul. Farní č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx,  

s platností od 01.05.2021 

- byt č. 9 o velikosti 1 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.05.2021 

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

xxx, s platností od 01.05.2021 

- byt č. 20 o velikosti 2 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.05.2021 

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

s platností od 01.05.2021 

- byt č. 3 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 12 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.05.2021 

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

s platností od 01.05.2021 

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

xxx, s platností od 01.05.2021 
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- byt č. 5 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové s 

xxx, bytem xxx, s platností od 01.05.2021 

- byt č. 10 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.05.2021 

- byt č. 11 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.05.2021 

- byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 124 v Moravské Třebové se xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.05.2021 

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

xxx, s platností od 01.05.2021 

  
Z: Viera Mazalová 
 
2231/R/120421: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na: 
  
- byt č. 1 o velikosti 1 + 0 v ul. Bránské č. o. 12 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.05.2021 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po 

splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 

- byt č. 8 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 v Moravské Třebové s 

xxx, bytem xxx, s platností od 01.05.2021 

- byt č. 1 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 37 v Moravské Třebové s 

xxx, bytem xxx, s platností od 01.05.2021 

  
Z: Viera Mazalová 
 
2232/R/120421: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Bránské č. o. 17 v Moravské Třebové xxx, bytem xxx, s platností od 01.05.2021. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2233/R/120421: 
 
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor uzavřené dne 8. 
12. 2004 mezi městem Moravská Třebová jako půjčitelem a Kulturními službami 
města Moravská Třebová, IČO: 00371769, se sídlem Svitavská 315/18, 571 01 
Moravská Třebová, jako výpůjčitelem, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
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2234/R/120421: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Zámecké č. o. 13 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. 1801/R/210920. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2235/R/120421: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové se zájemci v pořadí: 
1. xxx, ubytovaném 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. 1801/R/210920. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2236/R/120421: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 5 o velikosti 2 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 37 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 s druhým ze 
zájemců. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1801/R/210920. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2237/R/120421: 
 
uzavření sublicenční smlouvy na užití registrovaných ochranných známek při 
provozování sítě stezek pro terénní cyklistiku s poskytovatelem Singltrek, s.r.o., se 
sídlem Mšenská 50, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČO: 28721942, dle předloženého 
návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2238/R/120421: 
 
uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR k akci 
„Revitalizace zahrady MŠ Sušice“ s poskytovatelem Státním zemědělským 
intervenčním fondem, Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha, IČO: 4813981, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Petra Procházková 
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2239/R/120421: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Přístavba k ZŠ Kostelní nám., 
Moravská Třebová"  společnost OPTIMA, spol. s r.o., se sídlem Vysoké Mýto, 
Žižkova č.p. 738/ IV, IČO: 15030709. 
  
Z: Viera Mazalová 
T: 12.04.2021 
 
2240/R/120421: 
 
uzavření smlouvy o dílo na projekční práce s vítězem zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku "Přístavba k ZŠ Kostelní nám., Moravská Třebová" se společností OPTIMA, 
spol. s r.o., se sídlem Vysoké Mýto, Žižkova 738/IV, PSČ 56601, IČO: 15030709, dle 
předloženého návrhu.  
  
Z: Kristýna Indrová 
T: 12.04.2021 
 
2241/R/120421: 
 
50% prominutí nájmu z nebytových prostor v majetku města za období od 
01.01.2021 do 31.03.2021 těm firmám / živnostníkům, kteří z důvodu epidemie a 
nouzového stavu museli uzavřít nebo omezit obchod / provozovnu. Částečné 
prominutí nájmu se týká těchto subjektů: 
- Mgr. Leopold König, IČO: 42240638, se sídlem Moravská Třebová, Předměstí, 

Dukelská 1192/51, částečné prominutí nájmu ve výši 10.278,35 Kč vč. DPH a ve 

výši 15.427,50 Kč vč. DPH za obě provozovny  

- Pavla Pospíšilová, IČO: 64207510, se sídlem Moravská Třebová, Předměstí, 

Sluneční 1121/48 , částečné prominutí nájmu ve výši 2.277 Kč  

- Gabriela Vykydalová, IČO: 62676172, se sídlem Moravská Třebová, Předměstí, 

Holandská 1394/15, částečné prominutí nájmu ve výši 3.406,50 Kč 

- Hana Hlaváčková, IČO: 68481225, se sídlem Staré Město 130, částečné 

prominutí nájmu ve výši 3.109,50 Kč 

- Lukáš Pavlovec, IČO: 04890426, se sídlem Městečko Trnávka, Pacov 25, 

částečné prominutí nájmu ve výši 4.012,50 Kč 

- Renata Kavanová, IČO: 64773400, se sídlem Rudoltice 115, částečné prominutí 

nájmu ve výši 2.677,50 Kč 

- Renáta Bílková, IČO: 02575566, se sídlem Městečko Trnávka, Stará Roveň 2, 

částečné prominutí nájmu ve výši 3.138 Kč 

- xxx, bytem Moravská Třebová, xxx, částečné prominutí nájmu ve výši 3.135 Kč 

Dále schvaluje 50% prominutí nájmu ve výši 1.173 Kč z nebytového prostoru v 
majetku města z důvodu epidemie a nouzového stavu za období od 01.03.2021 do 
31.03.2021 Ditě Rolencové, IČO: 71867481, se sídlem Moravská Třebová, 
Předměstí, Západní 1253/29.  
 
Z: Viera Mazalová 
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2242/R/120421: 
 
předložený Strategický rámec rozvoje Městského úřadu Moravská Třebová (poslání, 
vize, hodnoty, strategické cíle). 
  
Z: Tereza Sísová 
 
2243/R/120421: 
 
prodej notebooku HP ProBook 350 G2 xxx, pracovnici odboru investic a správy 
majetku, v souladu s předloženým návrhem kupní smlouvy. 
  
Z: Ing. Marek Němec 
T: 31.05.2021 
 
Rada města neschvaluje: 
 
2244/R/120421: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 465/22 o výměře 764 m2, druh pozemku 
ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Komenského.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
2245/R/120421: 
 
požadavek společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 
874/8, 405 02 Děčín, změnit podmínky pro uzavírání smluv o zřízení věcného 
břemene pro technickou infrastrukturu, a to změnou oceňování náhrady za zřízení 
věcného břemene dle vyhlášky č. 488/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve 
znění pozdějších předpisů. Rada města Moravská Třebová trvá na původně 
sjednané ceně dohodou ve výši 200 Kč za každý započatý metr zařízení uloženého 
ve služebném pozemku, nejméně však 1 000 Kč na jednu akci. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2246/R/120421: 
 
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 rozpojovací skříně a kabelového vedení nn 
na pozemku parc. č. 3808/1, v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov 
u Moravské Třebové, s náhradou za zřízení věcného břemene ve výši 1 000 Kč bez 
DPH, dle vyhlášky č. 488/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k 
provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších 
předpisů. 
  
Z: Viera Mazalová 
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2247/R/120421: 
 
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 kabelového vedení nízkého napětí na 
pozemku parc. č. 196/6, v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové, s náhradou za zřízení věcného břemene ve výši 1 000 Kč bez 
DPH, dle vyhlášky č. 488/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k 
provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších 
předpisů. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2248/R/120421: 
 
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 kabelového vedení nízkého napětí na 
pozemku parc. č. 2013/1, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, s 
náhradou za zřízení věcného břemene ve výši 3 200 Kč bez DPH, dle vyhlášky č. 
488/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o 
oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2249/R/120421: 
 
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 kabelového vedení nízkého napětí na 
pozemku parc. č. 3500/4, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, s 
náhradou za zřízení věcného břemene ve výši 1 000 Kč bez DPH, dle vyhlášky č. 
488/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o 
oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města souhlasí: 
 
2250/R/120421: 
 
s vyjmutím bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 na Zámeckém náměstí č. o. 1 v Moravské 
Třebové z bytového fondu města s tím, že prostory budou povoleny do užívání jako 
nebytový prostor.  
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Z: Viera Mazalová 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2251/R/120421: 
 
schválit prodej 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 xxx, bytem xxx za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 23.400 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.     
  
Z: Viera Mazalová 
 
2252/R/120421: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 3600/2 o výměře 136 m2, druh pozemku zahrada, v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice xxx, bytem xxx za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši  43.200 Kč. Dále pan xxx uhradí poměrnou 
část nákladu na geometrický plán ve výši 3.256 Kč.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
2253/R/120421: 
 
schválit výkup pozemku parc.č. 3602/13 o výměře 136 m2, druh pozemku zahrada,  v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice, z vlastnictví  xxx, bytem 
xxx za vzájemně sjednanou cenu ve výši 16.320 Kč.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2254/R/120421: 
 
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. 2711/119 o 
výměře 269 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
2255/R/120421: 
 
schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města pro Program regenerace MPR a MPZ v 
roce 2021 takto: 
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 stát   město   vlastník   celkem  

 
Objekty v majetku fyzických 
osob a SVJ   

 

 
Dotace z 
rozpočtu 

města 

  

Dům, nám. TGM 123/22  
- obnova oken 

120 000   29 500  143 022  292 522 

Dům, ul. ČSA 10/4 
- obnova BJ 

237 000   63 700     335 759,60 636 459,60 

Dům, nám. TGM 78/1  
- obnova oken – 2. etapa 

56 000   13 600 65 994   135 594   

Dům, ul. ČSA 96/13, 
- celková obnova  

439 000  118 000 619 056   1 176 056 

Dům, ul. ČSA 96/13, 
- restaurování portálu 

100 000  0 
             
2 350 

102 350 

Dům, nám. TGM 120/16, 
- obnova omítek a maleb 

41 000  10 200 50 258   101 458  

Dům, ul. Bránská 40/6, 
- obnova oken a dveří 

48 000  12 000 57 760   117 760 

Dům, ul. Bránská 53/3, 
- obnova střechy 

239 000  58 500 287 183   584 683 

Dům, Zámecké nám. 55/3, 
- obnova omítek, otvor. prvků, 
restaurování 

224 000  42 200 155 329   421 529 

  
Z: Viera Mazalová 
 
2256/R/120421: 
 
schválit 50% prominutí nájmu z nebytových prostor v majetku města za období od 
01.01.2021 do 31.03.2021 těm firmám / živnostníkům, kteří z důvodu epidemie a 
nouzového stavu museli uzavřít nebo omezit obchod / provozovnu. Částečné 
prominutí nájmu se týká těchto subjektů: 
- JAKUB-OBUV s.r.o., IČO: 25825046, se sídlem Olomouc, Hodolany, Hodolanská 

734/28, částečné prominutí nájmu ve výši 11.979 Kč vč. DPH 

- SAM 73 APPAREL s.r.o., IČO: 27115411, se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady 

Horákové 2774, částečné prominutí nájmu ve výši 13.355,31 Kč vč. DPH  

- Svatopluk Herůfek, IČO: 63407281, se sídlem Zaječí, Dlážděná 382,  částečné 

prominutí nájmu ve výši 11.501,80 Kč vč. DPH  

- Lucii Peškarové, IČO: 69234400, se sídlem Moravská Třebová, Předměstí, 

Mánesova 1444/14,  částečné prominutí nájmu ve výši 6.693 Kč   

- Miloši Černému, IČO: 45559309, se sídlem Moravská Třebová, Město, Cihlářova 

1/23,  částečné prominutí nájmu ve výši 9.733,85 Kč vč. DPH 

  
Z: Viera Mazalová 
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Rada města bere na vědomí: 
 
2257/R/120421: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
 
2258/R/120421: 
 
předložený zápis z jednání komise pro informační a komunikační technologie ze dne 
03.02.2021. 
 
2259/R/120421: 
 
doporučení komise pro informační a komunikační technologie zabývat se 
systematickým plánováním a budováním optické sítě města. 
 
2260/R/120421: 
 
předložený zápis do kroniky města Moravské Třebové za rok 2020. 
 
2261/R/120421: 
 
záměr zpracování projektu „Koncept kulturního centra Moravská Třebová – podklad 
pro architektonicko urbanistickou soutěž“ firmou ONplan lab, s.r.o, IČO: 03481387. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2262/R/120421: 
 
předloženou žádost provozovatele Turistického informačního centra o navýšení 
příspěvku na provoz na rok 2021.   
 
Rada města zmocňuje: 
 
2263/R/120421: 
 
starostu města podepsat zápis do kroniky města Moravské Třebové za rok 2020 a 
vydat tak souhlas obce s obsahem zápisu. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
Rada města potvrzuje: 
 
2264/R/120421: 
 
své usnesení č. 2062/R/250121, kterým schválila 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 pozemku parc. č. 3500/4, 
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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 
 
Rada města ukládá: 
 
2265/R/120421: 
 
vedoucí odboru investic a správy majetku jednat ve věci prodeje pozemků parc.č. 
1735/35 a 1739/23 v obci a katastrálním území Moravská Třebová o ceně ve výši 
130 Kč/m2 a zastavěné části těchto pozemků za cenu ve výši 520 Kč/m2.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
2266/R/120421: 
 
příspěvkové organizaci Sociální služby města Moravská Třebová odvod za porušení 
rozpočtové kázně ve výši 268.569 Kč do rozpočtu zřizovatele (ve vazbě na 
překročení stanoveného objemu prostředků na platy v roce 2020).  
  
Z: Dana Buriánková 
 
 
V Moravské Třebové 12.04.2021 
Zapsal: Tereza Sísová 
 

 
Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


