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Usnesení 
 
z 73. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 26.04.2021 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2267/R/260421: 
 
předložený program schůze rady města. 
 
2268/R/260421: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 195 o výměře 575 m2, druh pozemku zahrada, části 
pozemku parc. č. 193/2 o výměře 553 m2, druh pozemku ostatní plocha a části 
pozemku parc. č. 3806 o výměře 86 m2, druh ostatní plocha, vše v obci Moravská 
Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové.    
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
2269/R/260421: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 1096/3 o výměře 179 m2, druh pozemku 
ostatní plocha (jedná se cca o 3 m2) v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
ul. K. Čapka.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
2270/R/260421: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 538/5 o výměře 218 m2, druh pozemku ostatní 
plocha a části pozemku parc. č. 3808/12 o celkové výměře 1.035 m2 (jedná se cca o 
140 m2), druh pozemku ostatní plocha, vše v obci Moravská Třebová a katastrální 
území Boršov u Moravské Třebové.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
2271/R/260421: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 1106 o výměře 15 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Bezručova, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u 
bytového domu.  
  
Z: Viera Mazalová 
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2272/R/260421: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 1170 o výměře 26 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Bezručova, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u 
bytového domu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
2273/R/260421: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 994/2 o výměře 51 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Tyršova, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u 
bytového domu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
2274/R/260421: 
 
pacht části pozemku parc. č. 2603/2 o výměře 398 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, xxx, trvale bytem xxx, za účelem využití pozemku jako zahrada. 
Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní 
lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle platného usnesení rady města. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
2275/R/260421: 
 
nájem části pozemku parc. č. 1491/1 o výměře 15 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Dukelská, xxx, trvale bytem xxx, za účelem umístění 
zahradního plechového skladu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné bude stanoveno dle platného usnesení rady 
města. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
2276/R/260421: 
 
výši nájemného a pachtovného u pozemků ve vlastnictví města Moravská Třebová, 
nesloužících k podnikání, pro nově uzavřené nájemní či pachtovní smlouvy, s 
platností a účinností od 1. 5. 2021 takto: 
1. pozemky využívané jako zahrádky pro pěstování ovoce a zeleniny, zahrady k 
rekreaci (posezení, dětské herní prvky apod.), dvory, ostatní oplocené pozemky - 5 
Kč/m2/rok, 
 
2. pozemky zastavěné dočasnou stavbou (přístřešky, kůlny, terasy, garáže, plochy k 
parkování apod.) - 10 Kč/m2/rok, 
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3. pozemky udržované sečením trávy - výpůjčka za 0 Kč/m2/rok. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
2277/R/260421: 
 
výši nájemného u pozemků ve vlastnictví města Moravská Třebová, sloužících k 
podnikání, pro nově uzavřené nájemní smlouvy, s platností a účinností od 1. 5. 2021 
takto: 
1. plochy pro podnikání v městské památkové rezervaci - 25 Kč/m2/rok, 
2. plochy pro podnikání v ostatních částech města - 15 Kč/m2/rok. 
Stanovené ceny jsou bez DPH. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
2278/R/260421: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 211 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové xxx, bytem xxx. Nájemné bude stanoveno dle 
usnesení rady města č. 1804/R/210920. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
2279/R/260421: 
 
50% prominutí nájmu z nebytového prostoru v majetku města ve výši 1.465,63 Kč 
bez DPH za období od 01.01.2021 do 31.03.2021 Ester Dvořákové Tesolin, IČO: 
73583103, se sídlem Útěchov 83, která z důvodu epidemie a nouzového stavu 
musela omezit provoz turistického informačního centra.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
2280/R/260421: 
 
opravu části usnesení č. 2241/R/120421, kterým bylo schváleno 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, a to v případě xxx, bytem 
Moravská Třebová, xxx, kde bylo chybně uvedeno částečné prominutí nájmu ve výši 
3.135 Kč, správně má být částečné prominutí nájmu ve výši 750 Kč. Ostatní body 
usnesení zůstávají beze změny.  
 
Z: Viera Mazalová 
2281/R/260421: 
 
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OISM 0063/2020 na akci „Muzeum – 
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výměna oken, Svitavská 18, Moravská Třebová" s firmou Geus Morava s.r.o., 
Černokostelecká 1168/90, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČO: 05988781, dle 
předloženého návrhu.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
2282/R/260421: 
 
navrženou organizační změnu v rámci organizační struktury Městského úřadu 
Moravská Třebová s účinností od 01.07.2021 spočívající v: 
 
- zřízení oddělení investic na odboru investic a správy majetku 
- zřízení nového pracovního místa na odboru finančním 
- reorganizace agendy školství a přesun referenta z odboru sociálních věcí a školství 
pod odbor finanční 
- zrušení pracovního místa referent odboru sociálních věcí a školství (koordinátor 
prevence kriminality) 
  
Z: Tereza Sísová 
 
 
2283/R/260421: 
 
uzavření smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických 
komunikací s OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
48168921, v souladu s předloženým návrhem.  
  
Z: Radovan Zobač 
 
 
2284/R/260421: 
 
udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 6/2019, směrnice Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, na uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě Konceptu 
kulturního centra Moravská Třebová s firmou ONplan lab, s.r.o., IČO: 03481387. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
2285/R/260421: 
 
uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě Konceptu kulturního centra Moravská s 
firmou ONplan lab, s.r.o., IČO: 03481387, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2286/R/260421: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výměna tří klimatizačních jednotek v 
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budově muzea v Moravské Třebové“ firmu SINGLETA spol. s r.o., generála Svobody 
339, Rosice, 533 51 Pardubice, IČO: 15051196, v souladu s předloženým návrhem.  
  
Z: Marie Blažková 
 
 
2287/R/260421: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výměna 
tří klimatizačních jednotek v budově muzea v Moravské Třebové“ firmou SINGLETA 
spol. s r.o., generála Svobody 339, Rosice, 533 51 Pardubice, IČO: 15051196, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Marie Blažková 
 
 
Rada města neschvaluje: 
 
2288/R/260421: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 3697 o výměře 6.572 m2, druh pozemku trvalý 
travní porost a části pozemku parc. č. 3699 o výměře 5.365 m2, druh pozemku trvalý 
travní porost, vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
2289/R/260421: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 1199/7 o celkové výměře 90 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. 
Zahradnická.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
2290/R/260421: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 846/6 o celkové výměře 567 m2 (jedná se cca 
70 m2), druh pozemku ostatní plocha, v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část Předměstí, ul. Olomoucká.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2291/R/260421: 
 
schválit střednědobý výhled rozpočtu města na období 2022 – 2026 dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Dana Buriánková 
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2292/R/260421: 
 
schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 2/2021 rozpočtu města, kterou budou 
změněny závazné ukazatele na rok 2021 takto (v tis. Kč): 
 
a) závazné ukazatele stanovené radě města 

  
  
b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace 

  
  
Z: Dana Buriánková 
 
 
2293/R/260421: 
 
schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 240.000 Kč příspěvkové 
organizaci I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy, na 
zajištění části provozních výdajů grantového projektu registrační číslo 1190700633 
Úpravy nové části zahrady MŠ Piaristická v přírodním stylu podpořeného z 
Národního programu Životní prostředí, výzvy č. 7/2019. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
 
2294/R/260421: 
 
schválit uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 240.000 
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Kč příspěvkové organizaci I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, 
okres Svitavy na zajištění části provozních výdajů grantového projektu registrační 
číslo 1190700633 Úpravy nové části zahrady MŠ Piaristická v přírodním stylu 
podpořeného z Národního programu Životní prostředí, výzvy č. 7/2019, v souladu s 
předloženým návrhem.  
  
Z: Dana Buriánková 
 
 
2295/R/260421: 
 
schválit opravu usnesení č. 578/Z/290321 tak, že příjemce neinvestiční dotace na 
zajištění poskytování neregistrované sociální služby Centrum pro rodinu Moravská 
Třebová v roce 2021 ve výši 200.000 Kč se mění ze subjektu Mateřské a rodinné 
centrum Krůček Svitavy, z.s., IČO: 26539411, na subjekt Krůček Moravská Třebová, 
IČO: 08411735. V ostatních bodech zůstává usnesení beze změny.   
  
Z: Dana Buriánková 
 
 
2296/R/260421: 
 
schválit opravu usnesení č. 579/Z/290321 tak, že příjemce dotace v předložené 
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města v roce 
2021 se mění ze subjektu Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s., IČO: 
26539411, na subjekt Krůček Moravská Třebová, IČO: 08411735. V ostatních 
bodech zůstává usnesení beze změny.   
  
Z: Dana Buriánková 
 
 
2297/R/260421: 
 
schválit předloženou zprávu o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného 
majetku, zásob, pohledávek, závazků a cenin města Moravská Třebová k 
31.12.2020. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
 
2298/R/260421: 
 
schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 
03.07.2020 se společností Immo jedna CZ s.r.o., se sídlem Biskupcova 1792/17, 130 
00 Praha 3, IČO: 09253513, dle předloženého návrhu.  
  
Z: Petra Zábranová 
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2299/R/260421: 
 
schválit uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace č. OF 0009/21 s Ester Dvořákovou Tesolin, IČO: 73583103, v souladu s 
předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
 
2300/R/260421: 
 
schválit nominaci Petra Frajvalda, uvolněného místostarosty, jako zástupce města v 
představenstvu společnosti LIKO SVITAVY a.s., se sídlem Tolstého 2114/13, 568 02 
Svitavy, IČO: 25260715. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2301/R/260421: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
 
 
2302/R/260421: 
 
předložený zápis z jednání komise památkové péče ze dne 08.04.2021. 
  
Z: Mgr. Radko Martínek 
 
 
2303/R/260421: 
 
předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti ze 
dne 31.03.2021.  
 
 
2304/R/260421: 
 
předložený zápis z jednání dopravní komise ze dne 31.03.2021. 
  
2305/R/260421: 
 
předloženou Zprávu o činnosti Městské policie Moravská Třebová za období leden 
až prosinec 2020. 
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Rada města jmenuje: 
 
2306/R/260421: 
 
Moniku Marhounovou členkou komise památkové péče rady města.  
  
Z: Eva Štěpařová 
 
 
Rada města pověřuje: 
 
2307/R/260421: 
 
výkonem občanských sňatků a slavnostních obřadů Mgr. Leopolda Königa. 
Při jejich provádění je výše uvedený oprávněn používat závěsný odznak se státním 
znakem České republiky. 
  
Z: Tereza Sísová 
 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
2308/R/260421: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2019, o zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku na provedení stavby: "Most č. 5 
Boršov u č.p. 62", a to dle zadávací dokumentace, která je přílohou usnesení a 
schvaluje:  
1.  Komisi pro otevírání obálek  
-  Ing. Miloš Mička - člen, Petr Frajvald – náhradník 
-  Ing. Kristýna Indrová – člen, Petra Procházková – náhradník 
-  Eva Štěpařová- člen, Andrea Neuerová- 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  
- Ing. Kristýna Indrová - člen, Eva Štěpařová – náhradník 
- Ing. Libor Kocum – člen, Ing. Dušan Sejbal – náhradník 
 
3. Hodnotící kritéria obsažená v oznámení o zahájení zadávacího řízení k 
uveřejnění:  
-  nabídková cena včetně DPH – 100 %   
4.  Seznam firem, které budou osloveny přímo: 
- MIROS Pardubice a.s., Hradecká 545, 533 52 Pardubice, IČO: 27523934  
- STRABAG a.s.,Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744    
- M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí, IČO: 42196868    
- Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené 
Předměstí, IČO: 25253361 
- SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl, IČO: 25274104 
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Z: Kristýna Indrová 
 
2309/R/260421: 
 
zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou 
formou otevřené výzvy "Rekonstrukce odborných učeben - ZŠ Palackého, Moravská 
Třebová - dodávka interiéru" a schvaluje: 
 
1. Komisi pro otevírání obálek  
-   JUDr. Miloš Izák- člen 
-   Ing. Boris Vrbka – člen 
-   Ing. Miloš Mička – člen 
 
2. Hodnotící komisi ve složení:  
-   Ing. Miloš Mička - člen, Petr Frajvald – náhradník 
-   JUDr. Miloš Izák – člen, Miroslav Jurenka – náhradník 
-   Andrea Neuerová, DiS. – člen, Ing. Kristýna Indrová - náhradník 
-   Mgr. Petr Vágner – člen,  
-   Pavel Mitáš – člen, Ing. Boris Vrbka - náhradník 
 
2.  Hodnotící kritérium obsažené ve Výzvě k podání nabídek:  
-    celková nabídková cena bez DPH - 100 % 
  
Z: Miloš Mička 
 
 
Rada města promíjí: 
 
2310/R/260421: 
 
z důvodu zamezení tvrdosti 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) uložený příspěvkové organizaci Sociální služby města Moravská 
Třebová usnesením č. 2266/R/120421. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města ruší: 
 
2311/R/260421: 
 
zadávací řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce odborných učeben – ZŠ Kostelní 
a ZŠ Palackého, Moravská Třebová – dodávka interiéru“ část B, která se týká 
dodávky interiérových prvků pro ZŠ Palackého, Moravská Třebová.  
  
Z: Miloš Mička 
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Rada města ukládá: 
 
2312/R/260421: 
 
vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka zajistit v souvislosti se schválenými 
organizačními změnami zpracování dodatku vnitřního předpisu č. 5/2019, 
Organizační řád Městského úřadu Moravská Třebová. 
  
Z: Petra Zábranová 
T: 31.05.2021 
 
 
V Moravské Třebové 26.04.2021 
Zapsal: Mgr. Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


