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Usnesení 
 
z 82. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 12.07.2021 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
Rada města schvaluje: 
 
2436/R/120721: 
 
předložený program schůze rady města. 
 
2437/R/120721: 
 
rozpočtové opatření č. 5/2021 - poskytnutí dotace z rozpočtu města v souladu s 
vnitřním předpisem č. 6/2015, Program pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Moravská Třebová, ve znění pozdějších dodatků, zájmovému spolku Spolek přátel 
Vlaardingenu, z.s., se sídlem nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová, 
IČO: 68244037 ve výši 20.000 Kč na zajištění výstavy fotoprací a dalších aktivit s 
holandským partnerským městem Vlaardingen v roce 2021. Dotace bude uhrazena z 
vyčleněné rozpočtové rezervy. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2438/R/120721: 
 
uzavření veřejnoprávní smlouvy se zájmovým spolkem Spolek přátel Vlaardingenu, 
z.s., se sídlem nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 68244037, 
o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na zajištění výstavy fotoprací a dalších aktivit 
s holandským partnerských městem Vlaardingen v roce 2021 v souladu s 
předloženým vzorem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2439/R/120721: 
 
navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže a zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Moravská Třebová pro rok 2021 na 
190.000 Kč (bez dotací MŠMT, bez zákonných odvodů, vč. OON). 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2440/R/120721: 
 
záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 1120/1 o výměře 900 m2, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Tyršova, za účelem údržby a sečení trávy. 
  
Z: Viera Mazalová 
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2441/R/120721: 
 
záměr prodeje dílu "a" pozemku parc. č. 743/1 o výměře 23 m2, druh pozemku 
zastavěná plocha, který vznikl dle GP č. 3265-77/2021, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Lanškrounská 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2442/R/120721: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 1175/14 o výměře 71 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Sluneční.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
2443/R/120721: 
 
záměr nájmu části pozemku parc. č. 2680/4 o výměře 2 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Jiráskova, za účelem umístění Z-BOXu společnosti 
Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2444/R/120721: 
 
záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 1120/1 o výměře 50 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Sluneční, za účelem umístění posezení a trampolíny a 
údržby a sečení trávy. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2445/R/120721: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 2188/2 o výměře 220 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Vodní, za účelem využití pozemku jako zahrady u 
rodinného domu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2446/R/120721: 
 
záměr pachtu dvou částí pozemku parc. č. 1347/1 o výměrách 68 m2 a 79 m2, v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Školní, za účelem využití částí pozemků 
jako zahrádek pro pěstování ovoce a zeleniny. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2447/R/120721: 
 
nájem části pozemku parc. č. 64/2 o výměře 1 m2, v obci a katastrálním území 



              Město Moravská Třebová  
3 

 Usnesení rady města ze dne  12.07.2021 

Moravská Třebová, ul. Farní, společnosti BARBAR 1541 s.r.o., IČO: 08628467, se 
sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2, za účelem umístění 
nádoby na komunální odpad. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné bude stanoveno ve výši 100 Kč/1 rok + DPH.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2448/R/120721: 
 
nájem části pozemku parc. č. 64/2 o výměře 1 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Farní, Společenství vlastníků CIHLÁŘOVA č.p. 10, Moravská 
Třebová, IČO: 25990152, se sídlem Cihlářova 10/9, 571 01 Moravská Třebová, za 
účelem umístění nádoby na komunální odpad. Nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné bude stanoveno ve výši 100 
Kč/1 rok. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2449/R/120721: 
 
výpůjčku části pozemku parc. č. 1491/1 o výměře 100 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Dukelská, Společenství vlastníků bytů Dukelská 
1155/14a, 1156/14b Moravská Třebová, 571 01, IČO: 28817095, se sídlem Dukelská 
1156/14b, 571 01 Moravská Třebová, za účelem zřízení plochy sloužící k rekreaci 
obyvatel bytových domů Dukelská 1155/14a a Dukelská 1156/14b. Smlouva o 
výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2450/R/120721: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 8 o velikosti 3 + 1 v ul. 
Jiráskově č. o. 124 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2451/R/120721: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
 

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

xxx, s platností od 01.07.2021 

- byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 21 v Moravské Třebové 

s xxx, bytem xxx, s platností od 01.07.2021 

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

xxx, s platností od 01.07.2021 

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

xxx, s platností od 01.07.2021 
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- byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 10 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.07.2021 

- byt č. 16 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové se xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.07.2021 s podmínkou úhrady závazků vůči městu 

po splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 

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

xxx, s platností od 01.07.2021 

- byt č. 3 o velikosti 3 + 1 v ul. Nádražní č. o. 17 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.07.2021 

- byt č. 6 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.07.2021 

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

xxx, s platností od 01.07.2021 

- byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové s 

manželi xxx, bytem xxx, s platností od 01.07.2021 

- byt č. 3 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 17 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.07.2021 s podmínkou úhrady závazků vůči městu 

po splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 

- byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové 

s xxx, bytem xxx, s platností od 01.07.2021 

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

bytem xxx, s platností od 01.07.2021 

- byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.07.2021 

- byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 126 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.07.2021 

  
Z: Viera Mazalová 
 
2452/R/120721: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s platností od 01.07.2021. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2453/R/120721: 
 
uzavření dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. OMM 4/11 uzavřené dne 14. 3. 2011 
mezi městem Moravská Třebová jako pronajímatelem a společností Codex spol. s 
r.o., IČO: 60200936, se sídlem Na Maninách 865/13, 170 00 Praha 7, jako 
nájemcem, dle předloženého návrhu. 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. 
  
Z: Viera Mazalová 
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2454/R/120721: 
 
uzavření předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě o krátkodobém pronájmu Latinské 
vinárny na Kostelním náměstí č. o. 1 v Moravské Třebové ze dne 05.02.2021, 
uzavřené mezi městem Moravská Třebová, jako pronajímatelem, a neziskovou 
organizací Veselá věda z.ú., IČO: 03657914, se sídlem Podhorská 1050/45, 466 01  
Jablonec nad Nisou, jako nájemcem. Předmětem dodatku č. 1 je úprava termínu 
pronájmu a úprava výše nájemného. Ostatní ustanovení uvedené smlouvy se 
nemění a zůstávají v platnosti. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2455/R/120721: 
 
50% prominutí nájmu z nebytového prostoru v majetku města ve výši 6.667 Kč bez 
DPH za období od 01.02.2021 do 31.03.2021 subjektu Krůček Moravská Třebová, 
IČO: 08411735, se sídlem Boršov 259, 569 21 Moravská Třebová, který z důvodu 
epidemie a nouzového stavu musel omezit provoz mateřského a rodinného centra.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
2456/R/120721: 
 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., 
IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, za účelem zřízení a 
provozování kabelového vedení vn a nn a kabelové skříně na pozemcích parc. č. 
964/9, 964/23, 2489, 2526/4, 2527/5, 2556/1, 2556/13 a 2556/26, vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová. Rozsah věcného břemene je vyznačen v 
geometrickém plánu, který je 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 ve 
služebném pozemku, což dle geometrického plánu činí 56 200 Kč. 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 
 
2457/R/120721: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku: "Most č. 5 Boršov u č. p. 62" 
společnost SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., IČO: 25274104.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2458/R/120721: 
 
uzavření smlouvy o dílo č. OISM 0100/2021 se společností SaM silnice a mosty 
Litomyšl a.s., IČO: 25274104, na celkovou rekonstrukci mostu č. 5 Boršov u č. p. 62, 
dle předloženého návrhu.  
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Z: Viera Mazalová 
 
2459/R/120721: 
 
udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 6/2019, směrnice Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, na uzavření smlouvy o dílo na práce, které jsou nedílnou 
součástí rekonstrukce mostu č. 5 Boršov u č. p. 62, a to se společností SaM silnice a 
mosty Litomyšl a.s., IČO: 25274104. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2460/R/120721: 
 
uzavření smlouvy o dílo č. OISM - 0101/2021 se společností SaM silnice a mosty 
Litomyšl a.s., IČO: 25274104 na práce, které jsou nedílnou součástí rekonstrukce 
mostu č. 5 Boršov u č.p.62, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2461/R/120721: 
 
výjimku z vnitřního předpisu č. 6/2019, směrnice Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, na obnovu vrhačského sektoru víceúčelového hřiště ZŠ Palackého 
v Moravské Třebové. Práce vč. dodávky sektoru budou realizovány bez zadávacího 
řízení firmou JIPAST akciová společnost, Vážní 400, 503 41 Hradec Králové, IČO: 
25944711, dle předložené cenové nabídky. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2462/R/120721: 
 
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. Náhrady za zřízení věcných břemen umístěných v 
pozemcích ve vlastnictví města Moravská Třebová budou stanoveny dle znaleckých 
posudků vyhotovených na náklady společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a to po realizaci 
a zaměření stavby geometrickým plánem před uzavřením vlastní smlouvy o zřízení 
věcného břemene. V případě délky věcného břemene do 5 běžných metrů včetně 
bude náhrada stanovena ve výši 2 000 Kč bez DPH. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2463/R/120721: 
 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM - 0183/20 na akci "Na hranici na 
hraně  - Bike resort Moravská Třebová, část I Singletracky Moravská Třebová" se 
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společností BO CO, spol. s r.o., se sídlem Horní Libchavy 237, 561 16 Libchavy, 
IČO: 13584936, dle předloženého návrhu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2464/R/120721: 
 
uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. OISM - 0052/2021, uzavřené se 
společností CSF, s.r.o., IČO: 25289462, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2465/R/120721: 
 
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. OISM - 0033/2020 na akci "ZŠ Palackého 
Moravská Třebová - Rekonstrukce sociálního zařízení dívky a učitelé - spojovací 
krček B " se společností HPK Stavby s.r.o., se sídlem Západní 1258/39, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 24141640, dle předloženého návrhu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2466/R/120721: 
 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM - 0188-2020 na akci "Na hranici na 
hraně - Bike resort Moravská Třebová, část II Pumptrack Moravská Třebová" se 
společností JDR.CZ s.r.o., se sídlem Bří Hubálků 161, 560 02 Česká Třebová, IČO: 
28813111, dle předloženého návrhu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2467/R/120721: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku kategorie B "Na hranici na hraně - 
propagace" společnost Chas – MT, s.r.o., Svitavská 3/13, 571 01 Moravská Třebová, 
IČO: 27530302. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2468/R/120721: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku kategorie 
B "Na hranici na hraně - propagace" se společností Chas – MT, s.r.o., Svitavská 
3/13, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 27530302, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2469/R/120721: 
 
uzavření smlouvy o poskytnutí podpory na „Projektovou přípravu pro výstavbu 
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retenčních nádrží H1-H3“ se Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 
1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2470/R/120721: 
 
výpůjčku dvorany muzea Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole 
Moravská Třebová, IČO: 62033034, na akci "Benefiční koncert" k oslavám 60. výročí 
založení školy v termínu 22.10.2021 od 19:30 do 22:00 dle předloženého návrhu. 
  
Z: Tereza Sísová 
 
2471/R/120721: 
 
uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových 
prostředků Pardubického kraje na přípravu a konání festivalu Dny slovenské kultury v 
Moravské Třebové ve dnech 24. až 26. září 2021, ve výši 40.000 Kč, v souladu s 
předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
Rada města souhlasí: 
 
2472/R/120721: 
 
s ubytováním xxx, trvale bytem xxx, na městské ubytovně v ul. Brněnské č. o. 50 v 
Moravské Třebové.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města nesouhlasí: 
 
2473/R/120721: 
 
se zapojením města Moravská Třebová do projektu Pošta Partner ve spolupráci s 
Českou poštou, s.p., IČO: 47114983 a s poskytováním poštovních služeb Pošta 
Partner v části města Boršov u Moravské Třebové prostřednictvím města Moravská 
Třebová. 
  
Z: Miloš Mička 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2474/R/120721: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 3633/7 o výměře 129 m2, druh pozemku trvalý travní 
porost, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice, xxx, bytem xxx 
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za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 15.480 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy.      
  
Z: Viera Mazalová 
 
2475/R/120721: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 107 o  výměře 1.226 m2, druh pozemku zahrada a 
pozemku parc. č. 3804/2 o výměře 293 m2, druh pozemku zahrada v obci Moravská 
Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové,  xxx, bytem xxx,  za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 151.900 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy. Dále kupující uhradí náklady spojené s převodem 
nemovitostí ve výši 6.050 Kč. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2476/R/120721: 
 
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, pozemku parc. č. 1238/1 o výměře 
8 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
ul. J. K.Tyla.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
2477/R/120721: 
 
schválit 50% prominutí nájmu z nebytového prostoru v majetku města za období od 
01.01.2021 do 31.01.2021 subjektu Mateřskému a rodinnému centru Krůček Svitavy, 
z.s., IČO: 26539411, se sídlem Svitavy, Město, Wolkerova alej 92/18, z důvodu 
uzavření centra kvůli nouzovému stavu a epidemie COVID-19. Částečné prominutí 
nájmu je ve výši 3.333 Kč bez DPH. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2478/R/120721: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
 
2479/R/120721: 
 
předložený zápis z jednání samosprávné komise Udánky ze dne 30.05.2021 a roční 
zprávu o činnosti komise 2020/2021.  
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2480/R/120721: 
 
předložený zápis z jednání samosprávné komise Boršov ze dne 15.06.2021. 
  
2481/R/120721: 
 
předložený zápis z jednání Komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
konané dne 26.05.2021. 
  
2482/R/120721: 
 
předložený zápis z jednání Komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
konané dne 23.06.2021. 
  
2483/R/120721: 
 
čerpání rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku 
příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Moravská Třebová do výše 300.000 Kč k rozvoji činnosti 
organizace. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2484/R/120721: 
 
výstup z participativního rozpočtu 2021 - Tvoříme Moravskou Třebovou. 
  
 
Rada města zřizuje: 
 
2485/R/120721: 
 
přípravnou třídu Základní školy U Kostela Moravská Třebová, IČO: 63609053, pro 
školní rok 2021/2022.     
  
Z: Mgr. Zdenka Šafaříková 
 
V Moravské Třebové 12.07.2021 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


