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Usnesení 
 
z 83. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 26.07.2021 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2486/R/260721: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
2487/R/260721: 
 
uzavření Smlouvy o elektronické fakturaci/výměně fakturačních dat číslo SEFČD 
459/2021 s Českými drahami, a.s., se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 
110 15 Praha 1, IČO:70994226, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2488/R/260721: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 2771/86 o celkové výměře 102.625 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, (jedná se cca o 1.470 m2) a pozemku parc.č. 2771/52 o 
výměře 1 m2, druh pozemku orná půda vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část Předměstí, ul. Dr. Loubala za účelem výstavby rodinného domku v 
souvislosti se stabilizací zubní lékařky ve městě a na základě smlouvy o vzájemné 
spolupráci mezi Městem Moravská Třebová a zubní lékařkou, xxx, bytem xxx. V 
kupní smlouvě bude zřízen zákaz zcizení do doby 10 let od podpisu kupní smlouvy. 
V případě úhrady kupní ceny formou splátek dle splátkového kalendáře, bude v 
kupní smlouvě zřízeno také zástavní právo.      
  
Z: Viera Mazalová 
 
2489/R/260721: 
 
dohodu o započtení pohledávek mezi městem Moravská Třebová a Stavebním 
bytovým družstvem Moravská Třebová, se sídlem Svitavská 1189/23, IČO: 
00045683, kterou se vzájemně započítávají pohledávky z titulu kupní ceny za nákup 
a prodej pozemku parc. č. 1455/1 a dílů "e", "f" a "i" bývalého pozemku parc.č. 
1453/1, které vznikly dle GP č. 3232-41/2021 ze dne 19.02.2021, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ve výši, ve které se vzájemně kryjí.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2490/R/260721: 
 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby a následné uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni se 
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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. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za úplatu 
formou jednorázové odměny ve výši 2 000 Kč, 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. K této částce bude připočtena 
daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. V 
případě délky vedení nad 5 metrů po skutečném uložení bude výše náhrady 
stanovena znaleckým posudkem po dokončení stavby. Náklady spojené s uzavřením 
smlouvy uhradí oprávněný z věčného břemene. Rozsah věcného břemene bude 
vyznačen v geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení 
věcného břemene. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2491/R/260721: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
- byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.08.2021 

- byt č. 14 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.08.2021 

- byt č. 5 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 v Moravské Třebové s 

xxx, bytem xxx, s platností od 01.08.2021 s podmínkou úhrady závazků vůči 

městu po splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 

- byt č. 8 o velikosti 2 + 1 v ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.08.2021 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po 

splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 

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

s platností od 01.08.2021 

- byt č. 8 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 

s platností od 01.08.2021 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti 

před podpisem nové nájemní smlouvy 

- byt č. 5 o velikosti 2 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.08.2021 

- byt č. 6 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové s 

xxx, bytem xxx, s platností od 01.08.2021 

- byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 

s platností od 01.08.2021 

- byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na Zámeckém náměstí č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.08.2021 

- byt č. 14 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.08.2021 
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- byt č. 3 o velikosti 2 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.08.2021 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po 

splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 

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

xxx, s platností od 01.08.2021 

  
Z: Viera Mazalová 
 
2492/R/260721: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců: 
- na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 17 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.08.2021 s podmínkou pravidelného splácení dluhu 

za komunální odpad dle dohodnutých splátek.  

- na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové 

s xxx, bytem xxx, s platností od 01.08.2021 s podmínkou úhrady dluhu za 

komunální odpad před podpisem nové nájemní smlouvy. 

  
Z: Viera Mazalová 
 
2493/R/260721: 
 
uzavření smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem Praha 
4, Michelská 300/60, PSČ: 140 00, IČO: 27257843, dle předloženého návrhu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2494/R/260721: 
 
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 
pozemcích parc. č. 495 a 500/2, oba v obci a katastrálním území Moravská Třebová. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za úplatu formou jednorázové 
odměny ve výši 2 000 Kč, 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. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle 
zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. V případě délky vedení nad 5 metrů 
po skutečném uložení bude výše náhrady stanovena znaleckým posudkem po 
dokončení stavby. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z 
věčného břemene. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, 
který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. 
  
Z: Viera Mazalová 
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2495/R/260721: 
 
uzavření kupní smlouvy č. OISM - 0111/2021 se společností JIPAST akciová 
společnost, IČO: 25944711 na dodávku a montáž klece pro hod diskem a kladivem 
na víceúčelový stadion ZŠ Palackého dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2496/R/260721: 
 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OISM - 0083/21 na akci „Havárie dešťové 
kanalizace - ul. Lanškrounská“ se společností ARROW , spol. s r. o., Jevíčská 55/2, 
571 01 Moravská Třebová, IČO: 46504371, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2497/R/260721: 
 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. OISM - 0074/20 na akci "Rekonstrukce 
elektroinstalace v budově Zvoneček, MŠ Piaristická ulice, Moravská Třebová" se 
společností ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o., se sídlem Svojanov 146, 569 73 Svojanov, 
IČO: 27497046, dle předloženého návrhu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2498/R/260721: 
 
vítěze zadávacího řízení "Výměna plynových kotlů v tělocvičně ul. Olomoucká, 
Moravská Třebová" společnost J S K , spol. s r. o., se sídlem Sušice 65, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 47470666. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2499/R/260721: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku kategorie 
B "Výměna plynových kotlů v tělocvičně ul. Olomoucká, Moravská Třebová" 
společností J S K, spol. s r. o., se sídlem Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
47470666, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
 
Rada města neschvaluje: 
 
2500/R/260721: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 3550/1 o výměře 599 m2, druh pozemku 
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ostatní plocha v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2501/R/260721: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 1455/1 o výměře 476 m2, druh pozemku zahrada, v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Svitavská, Stavebnímu bytovému 
družstvu Moravská Třebová, se sídlem Svitavská 1189/23, IČO: 00045683, za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 57.120 Kč.      
  
Z: Viera Mazalová 
 
2502/R/260721: 
 
schválit výkup pozemku parc. č. 1453/1, dílů "e", "f" a "i" v katastrálním území 
Moravská Třebová, část Předměstí, z vlastnictví Stavebního bytového družstva 
Moravská Třebová, se sídlem Svitavská 1189/23, IČO: 00045683 za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 2.204 Kč. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2503/R/260721: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
 
2504/R/260721: 
 
předložený zápis z jednání komise pro informační a komunikační technologie ze dne 
23.06.2021. 
 
2505/R/260721: 
 
předložený zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 10.06.2021.  
  
2506/R/260721: 
 
předložený zápis z jednání komise památkové péče ze dne 30.06.2021. 
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2507/R/260721: 
 
předložený zápis z jednání samosprávné komise Sušice ze dne 01.07.2021. 
  
 
V Moravské Třebové 26.07.2021 
Zapsal: Mgr. Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


