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 Usnesení rady města ze dne  24.05.2021 

Usnesení 
 
z 76. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 24.05.2021 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2323/R/240521: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
2324/R/240521: 
 
poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem za rok 
2020: 
Mgr. Zdence Šafaříkové, ředitelce Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 
179, okres Svitavy, 
Mgr. Petru Vágnerovi, řediteli Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, 
okres Svitavy, 
Mgr. Jaroslavě Skácelíkové, ředitelce Základní školy Moravská Třebová, Kostelní 
nám. 21, okres Svitavy, 
Haně Zmeškalové, DiS., ředitelce I. Mateřské školy Piaristická 137, Moravská 
Třebová, okres Svitavy, 
Magdě Srncové, ředitelce II. Mateřské školy Jiráskova 1141, Moravská Třebová, 
okres Svitavy, 
Jiřímu Kobylkovi, řediteli Domu dětí a mládeže Moravská Třebová, okres Svitavy,  
Mgr. Pavlu Vaňkátovi, řediteli Základní umělecké školy Moravská Třebová, 
Mgr. Lence Greplové, ředitelce Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské 
Třebové, 
Mgr. Milanu Janouškovi, řediteli Sociálních služeb města Moravská Třebová, 
MgA. Marii Blažkové, ředitelce Kulturních služeb města Moravská Třebová, 
dle předloženého návrhu. 
Tyto odměny budou vyplaceny ze mzdových prostředků příslušné příspěvkové 
organizace, nemají vliv na rozpočet města. 
  
Z: Jitka Selingerová 
 
2325/R/240521: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 3633/7 o výměře 129 m2, druh pozemku trvalý travní 
porost v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice.   
  
Z: Viera Mazalová 
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2326/R/240521: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 1455/1 o výměře 476 m2, druh pozemku zahrada, v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Svitavská.     
  
Z: Viera Mazalová 
 
2327/R/240521: 
 
záměr města Moravská Třebová uzavřít dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. OMM 
4/11 ze dne 14. 3. 2011 uzavřené se společností Codex spol. s.r.o., IČO: 60200936, 
se sídlem Na Maninách 865/13, 170 00 Praha 7. Dodatkem dojde ke změně nájemce 
na společnost CZ Racing Team s.r.o., IČO: 27410871, se sídlem Na Maninách 
1424/23, Holešovice, 170 00 Praha 7, a to z důvodu přechodu obchodních aktivit 
společnosti Codex spol. s.r.o. na společnost CZ Racing Team s.r.o. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2328/R/240521: 
 
pacht části pozemku parc. č. 994/2 o výměře 51 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Tyršova, 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. 2276/R/260421, bod 1, ve výši 5 Kč/1 m2/1 rok. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2329/R/240521: 
 
pacht části pozemku parc. č. 1106 o výměře 15 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Bezručova, xxx, trvale 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. 2276/R/260421, bod 1, ve výši 5 Kč/1 m2/1 rok. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2330/R/240521: 
 
pacht části pozemku parc. č. 1170 o výměře 26 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Bezručova, 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. 2276/R/260421, bod 1, ve výši 5 Kč/1 m2/1 rok. 
  
Z: Viera Mazalová 
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2331/R/240521: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Jiráskově č. o. 128 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx. Nájemné bude stanoveno 
dle usnesení rady města č. 1803/R/210920, z takto určeného nájemného bude 
poskytnuta sleva ve výši 20 %.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2332/R/240521: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 206 o velikosti 2 + 0 v ul. 
Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx.  Nájemné bude stanoveno 
dle usnesení rady města č. 1804/R/210920. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2333/R/240521: 
 
uzavření nájemní smlouvy s xxx, bytem xxx, na byt č. C6 o velikosti 2 + 1 o výměře 
57,66 m2 ve 3. NP bytového domu č. p. 1554 v ul. Hřebečské č. o. 6 v Moravské 
Třebové.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
2334/R/240521: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
  
- byt č. 9 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx,  
s platností od 01.06.2021 
- byt č. 2 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx,  
s platností od 01.06.2021 
- byt č. 11 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx,  
s platností od 01.06.2021 
- byt č. 16 o velikosti 2 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
xxx, s platností od 01.06.2021 
- byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx,  
s platností od 01.06.2021 
- byt č. 1 o velikosti 3 + 1 na Zámeckém náměstí č. o. 1 v Moravské Třebové se xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.06.2021 
- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx,  
s platností od 01.06.2021 
 
 Z: Viera Mazalová 
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2335/R/240521: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na byt č. 10 o velikosti 1 + 1 v 
ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s platností od 01.06.2021. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2336/R/240521: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s platností od 
01.06.2021. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2337/R/240521: 
 
uzavření předloženého Dodatku č. 15 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování 
tepelného zařízení města ze dne 29.07.2002, uzavřeného mezi městem Moravská 
Třebová, jako pronajímatelem, a AHP 3T s.r.o., se sídlem Antala Staška 1076/33a, 
Praha 4, Krč, PSČ 140 00, IČO: 27870537, zastoupené panem Ing. Miroslavem 
Glacnerem, jednatelem společnosti, jako nájemcem. Předmětem dodatku je vyřazení 
kotelny K6 ke dni 31.08.2023 z důvodu prodeje objektu. Ostatní ustanovení uvedené 
smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2338/R/240521: 
 
termíny bleších trhů v Moravské Třebové dne 5. června (náhradní termín 12. června), 
17. července (náhradní termín 24. července) a 4. září (náhradní termín 11. září) 2021 
vždy v době od 8:00 do 12:00 hod. Bleší trhy se budou konat ve dvorním traktu mezi 
ul. Cihlářovou a Hvězdní v Moravské Třebové. Poplatek za prodejní místo nebude 
vybírán. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2339/R/240521: 
 
uzavření Dodatku č. 2 k SOD č. OISM-0199/2020 se společností Evropská Training 
s.r.o., Jiráskova 96, 751 01 Tovačov, IČO: 28600151, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
2340/R/240521: 
 
uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro 
účely projektu "Na hranici na hraně - Bike resort Moravská Třebová, část 
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singletracky" s Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 
Brno, IČO: 70890013, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2341/R/240521: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Dodávka stromů pro výsadbu na ul. 
Svitavská" společnost ADAM – zahradnická a.s., Zahumenní 866/13, 664 031 
Lelekovice  IČO: 25519573. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2342/R/240521: 
 
uzavření kupní smlouvy s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Dodávka 
stromů pro výsadbu na ul. Svitavská" společností ADAM – zahradnická a.s., 
Zahumenní 866/13, 664 031 Lelekovice  IČO: 25519573, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2343/R/240521: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Revitalizace zahrady MŠ Sušice" 
společnost Yggdrasilmont, s.r.o., Tuhlářská 152/23, 110 00 Praha, IČO: 03593819. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2344/R/240521: 
 
uzavření smlouvy s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Revitalizace 
zahrady MŠ Sušice" společností Yggdrasilmont, s.r.o., Tuhlářská 152/23, 110 00 
Praha, IČO: 03593819, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2345/R/240521: 
 
předložený vzor Smlouvy o poskytnutí nadstandardních služeb při svatebním obřadu, 
která bude uzavírána mezi městem Moravská Třebová jako poskytovatelem a 
snoubenci jako objednateli, jejímž předmětem je poskytnutí nadstandardních služeb 
v souvislosti s konáním svatebního obřadu v rozsahu přesně specifikovaném touto 
smlouvou ze strany poskytovatele a užívání ze strany objednatele. 
  
Z: Ivana Radimecká 
 
2346/R/240521: 
 
uzavření smlouvy o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat 
pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra se společností STÁTNÍ 
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TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Růžová 6/943, 110 00 Praha 1, IČO: 00001279 
podle předloženého návrhu. 
  
Z: Pavel Šafařík 
 
2347/R/240521: 
 
výpůjčku dvorany muzea Integrované střední škole Moravská Třebová na akci 
"Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022" dne 1. září 2021 v čase od 9:00 do 
10:00 dle předloženého návrhu.  
  
Z: Tereza Sísová 
 
2348/R/240521: 
 
výpůjčku dvorany muzea Gymnáziu a Letecké střední odborné škole Moravská 
Třebová na akci "Slavnostní vyřazení letošních maturantů" dne 10. 6. 2021 od 16:00 
dle předloženého návrhu.  
  
Z: Tereza Sísová 
 
2349/R/240521: 
 
uzavření darovací smlouvy s Východočeským muzeem v Pardubicích, se sídlem 
Zámek 2, 530 02 Pardubice, IČO: 14450542, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2350/R/240521: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce odborných učeben - ZŠ 
Palackého, Moravská Třebová - dodávka interiéru" společnost KXN CZ, s.r.o., se 
sídlem Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové,  IČO: 28784111. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2351/R/240521: 
 
uzavření smlouvy s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce 
odborných učeben - ZŠ Palackého, Moravská Třebová - dodávka interiéru" 
společností KXN CZ, s.r.o., se sídlem Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové,  
IČO: 28784111, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2352/R/240521: 
 
udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 6/2019, směrnice Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, na uzavření dodatku č. 1 rámcové smlouvy na akceptaci 
platebních karet se společnostmi Worldline Czech Republic s.r.o. (používající 



 Město Moravská Třebová  
7 

 Usnesení rady města ze dne  24.05.2021 

obchodní označení KB SmartPay), se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 
Praha 8, Karlín, IČO: 03633144 a Worldline NV/SA, se sídlem Haachtsesteenweg 
1442, 1000 Brussels – Belgium – BE 0418.547, jehož předmětem je doplnění a 
provoz 1 samoobslužného terminálu do parkovacího automatu. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2353/R/240521: 
 
uzavření dodatku č. 1 rámcové smlouvy na akceptaci platebních karet se 
společnostmi Worldline Czech Republic s.r.o. (používající obchodní označení KB 
SmartPay), se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Karlín, IČO: 
03633144 a Worldline NV/SA, se sídlem Haachtsesteenweg 1442, 1000 Brussels – 
Belgium – BE 0418.547.872, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města neschvaluje: 
 
2354/R/240521: 
 
žádost společnosti SAM 73 APPAREL s.r.o., IČO: 27115411, se sídlem Kladno, 
Kročehlavy, Milady Horákové 2774, o poskytnutí 30% slevy z nájmu z důvodu 
snížení nákladů v souvislosti s uzavřením provozovny kvůli nouzovému stavu za 
období od 01.04.2021 do 31.12.2021. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města nesouhlasí: 
 
2355/R/240521: 
 
s ubytováním xxx, trvale bytem Svitavy, xxx, na městské ubytovně v ul. Brněnské č. 
o. 50 v Moravské Třebové.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2356/R/240521: 
 
schválit předložený návrh odměn za rok 2020 pro fyzické osoby, které nejsou členy 
zastupitelstva města, za výkon funkce členů komisí. 
  
Z: Tereza Sísová 
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2357/R/240521: 
schválit dodatek č. 2 vnitřního předpisu č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z 
rozpočtu města Moravská Třebová, ve znění dodatku č. 1, podle předloženého 
návrhu. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2358/R/240521: 
 
uložit vedoucí odboru finančního zpracování úplného znění vnitřního předpisu č. 
6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová, ve 
znění dodatku č. 1, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2359/R/240521: 
 
schválit dodatek č. 2 vnitřního předpisu č. 4/2019 Program pro poskytování stipendií 
studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová, ve 
znění dodatku č. 1, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2360/R/240521: 
 
uložit vedoucí odboru finančního zpracování úplného znění vnitřního předpisu č. 
4/2019 Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České 
republice z rozpočtu města Moravská Třebová, ve znění dodatku č. 1, podle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2361/R/240521: 
 
schválit prodej 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, xxx, bytem xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 520 Kč/m2 + 
DPH, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Nejdřív bude uzavřena 
smlouva o budoucí kupní smlouvě.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2362/R/240521: 
 
schválit výkup pozemku parc. č. 33 o výměře 332 m2, druh pozemku zastavěná 
plocha, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Město, z vlastnictví 
společnosti CHAS - MT s.r.o, Svitavská 3/13, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, 
IČO: 27530302, za vzájemně sjednanou cenu ve výši 420.000 Kč bez DPH.       
  
Z: Viera Mazalová 
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2363/R/240521: 
 
schválit darovací smlouvu, kterou dochází k bezplatnému převodu nemovitých věcí - 
pozemku parc. č. 3827/14 o výměře 58 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku 
parc. č. 3827/15 o výměře 13 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc.č. 
3827/15 o výměře 13 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 3827/16 o 
výměře 19 m2, druh pozemku zeleň a pozemku parc.č. 3827/17 o výměře 18 m2, 
druh pozemku ostatní plocha, které vznikly GP č. 663-661/2018 vše v obci Moravská 
Třebová a k.ú. Boršov u Moravské Třebové, z majetku Pardubického kraje, se sídlem 
Komenského nám. 125, Pardubice, IČO: 70892822, do majetku města Moravská 
Třebová dle předloženého návrhu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2364/R/240521: 
 
prominout xxx, bytem xxx, úhradu poplatku z prodlení úhrady dlužného nájemného v 
celkové výši 23.391 Kč dle Výzvy k doplacení exekuce ze dne 20.04.2021 pod č.j. 
195 EX 937/17-65. 
 
Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2365/R/240521: 
 
zápis z jednání Komise pro informační a komunikační technologie ze dne 
14.04.2021. 
 
2366/R/240521: 
 
doporučení Komise pro informační a komunikační technologie žádat o členství ve 
výboru spolku Otevřená města, z. s., IČO: 05129061, se sídlem Malinovského 
náměstí 624/3, 602 00 Brno. 
 
2367/R/240521: 
 
doporučení Komise pro informační a komunikační technologie neregistrovat se do 
pilotního provozu Smart City Compass. 
 
2368/R/240521: 
 
zápis z jednání Komise prevence kriminality ze dne 05.05.2021. 
  
2369/R/240521: 
 
rezignaci p. Adama Krepla na členství v komisi rady města pro prevenci kriminality ke 
dni 31.12.2020. 
  



 Město Moravská Třebová  
10 

 Usnesení rady města ze dne  24.05.2021 

2370/R/240521: 
 
rezignaci p. Hany Navrátilové na post předsedkyně a tajemnice komise rady města 
pro prevenci kriminality a ukončení jejího členství ke dni 31.05.2021. 
  
 
2371/R/240521: 
 
předloženou zprávu o činnosti komise pro investice a strategické plánování za rok 
2020. 
  
2372/R/240521: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
2373/R/240521: 
 
čerpání finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Kulturní 
služby města Moravská Třebová na nákup sbírkových předmětů v roce 2021 do výše 
10.000 Kč. 
  
2374/R/240521: 
 
čerpání rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku 
příspěvkové organizace Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres 
Svitavy do výše 220.000 Kč k rozvoji činnosti organizace. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města zmocňuje: 
 
2375/R/240521: 
 
matrikáře Městského úřadu Moravská Třebová k podpisu Smlouvy o poskytnutí 
nadstandardních služeb při svatebním obřadu, která bude uzavírána mezi městem 
Moravská Třebová jako poskytovatelem a snoubenci jako objednateli, jejímž 
předmětem je poskytnutí nadstandardních služeb v souvislosti s konáním svatebního 
obřadu v rozsahu přesně specifikovaném touto smlouvou ze strany poskytovatele a 
užívání ze strany objednatele. 
  
Z: Ivana Radimecká 
 
Rada města odkládá: 
 
2376/R/240521: 
 
projednání bodu č. 28 - Částečné prominutí nájemného z nebytového prostoru - 
Krůček MT na příští jednání rady města za účelem doplnění informací o délce trvání 
nájemních vztahů.  
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Z: Viera Mazalová 
 
V Moravské Třebové 24.05.2021 
Zapsal: Mgr. Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


