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Usnesení 
 
z 84. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 09.08.2021 

od 17:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2508/R/090821: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
2509/R/090821: 
 
uzavření předložené smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí neinvestiční dotace z 
rozpočtových prostředků Pardubického kraje, z Podprogramu 1 - Podpora kulturních 
aktivit v Pardubickém kraji na rok 2021, na realizaci akce Festival pouličních divadel 
a cirkusové tvorby - Rozmarné léto, ve výši 20.000 Kč.  
  
Z: Dana Buriánková 
 
2510/R/090821: 
 
uzavření předložené smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí neinvestiční dotace z 
rozpočtových prostředků Pardubického kraje, z Podprogramu 1 - Podpora kulturních 
aktivit v pardubickém kraji na rok 2021, na realizaci akce Dožínkové slavnosti - 
Slamák, ve výši 20.000 Kč.  
  
Z: Dana Buriánková 
 
2511/R/090821: 
 
uzavření předložené smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí neinvestiční dotace z 
rozpočtových prostředků Pardubického kraje, z Podprogramu 1 - Podpora kulturních 
aktivit v Pardubickém kraji na rok 2021, na realizaci akce Zámecké kulturní léto ve 
výši 20.000 Kč.  
  
Z: Dana Buriánková 
 
2512/R/090821: 
 
uzavření předložené smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí neinvestiční dotace z 
rozpočtových prostředků Pardubického kraje, z Podprogramu 2 - Podpora 
preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Pardubickém kraji na rok 2021, na 
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realizaci projektu Restaurování cechovní truhlice ze sbírky městského muzea, ve 
výši 15.000 Kč.  
  
Z: Dana Buriánková 
 
2513/R/090821: 
 
záměr výpůjčky pozemku parc. č. 665/3 o výměře 187 m2, v obci Moravská Třebová 
a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, za účelem údržby a sečení trávy. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2514/R/090821: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 2771/86 o výměře 90 000 m2, druh pozemku 
orná půda, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, za účelem zemědělského 
využití.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2515/R/090821: 
 
záměr města Moravská Třebová uzavřít Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě č. OMM 
20/17 ze dne 20. 3. 2017, uzavřené se společností PAVLÍK a společníci s.r.o., IČO: 
25948431, se sídlem Nerudova 1167/48, 571 01 Moravská Třebová. Předmětem 
dodatku bude úprava předmětu užívání (na základě pozemkových úprav se z 
pozemku parc. č. 4167 o celkové výměře 13 426 m2, v obci Moravská Třebová a 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, stal pozemek parc. č. 4033 o stejné 
výměře, ale nadále bude propachtována pouze jeho část o výměře cca 8 000 m2) a 
tomu odpovídající snížení pachtovného. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2516/R/090821: 
 
záměr města Moravská Třebová uzavřít Dodatek č. 2 k Pachtovní smlouvě č. OMM 
123/13 ze dne 18. 12. 2013, uzavřené se společností PAVLÍK a společníci s.r.o., 
IČO: 25948431, se sídlem Nerudova 1167/48, 571 01 Moravská Třebová. 
Předmětem dodatku bude úprava předmětu užívání (vyjmutí pozemku parc. č. 
2757/5 a pozemku parc. č. 2771/35, oba v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, z pachtovní smlouvy) a tomu odpovídající snížení pachtovného. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2517/R/090821: 
 
uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy č. OMM 118/12 uzavřené dne 14. 1. 
2013 mezi městem Moravská Třebová jako pronajímatelem a společností PAVLÍK a 
společníci s.r.o., IČO: 25948431, se sídlem Nerudova 1167/48, 571 01 Moravská 
Třebová, jako nájemcem, dle předloženého návrhu ke dni 30. 9. 2021. 
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Z: Viera Mazalová 
 
2518/R/090821: 
 
záměr pachtu pozemku parc. č. 2827/13 o celkové výměře 9 232 m2, části pozemku 
parc. č. 2771/15 o výměře 6 000 m2, pozemku parc. č. 2771/55 o celkové výměře 
605 m2, pozemku parc. č.  2771/70 o celkové výměře  618 m2, pozemku parc. č. 
4026 o celkové výměře 18 772 m2, pozemku parc. č. 4031 o celkové výměře 5140 
m2 a pozemku parc. č. 4029 o celkové výměře 20 687 m2, vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, druh pozemků orná půda, za účelem zemědělského 
využití. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2519/R/090821: 
 
výpůjčku části pozemku parc. č. 1120/1 o výměře 900 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Tyršova, Společenství vlastníků TYRŠOVA č.p. 1019, 
1020, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 25982281, se sídlem Tyršova 1020/19, 571 
01 Moravská Třebová, za účelem údržby a sečení trávy. Smlouva o výpůjčce bude 
uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2520/R/090821: 
 
nájem části pozemku parc. č. 2680/4 o výměře 2 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Jiráskova, společnosti Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306, se 
sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, za účelem umístění Z-BOXu. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a 
nájemné bude stanoveno ve výši 1 200 Kč bez DPH/rok.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2521/R/090821: 
 
pacht části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 79 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní, xxx, trvale bytem xxx, za účelem využití pozemku jako 
zahrádky pro pěstování ovoce a zeleniny. 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 
 
2522/R/090821: 
 
pacht části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 68 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní, xxx, trvale bytem xxx, za účelem využití pozemku jako 
zahrádky pro pěstování ovoce a zeleniny. Pachtovní smlouva bude uzavřena na 
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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 
 
2523/R/090821: 
 
pacht části pozemku parc. č. 2188/2 o výměře 220 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Vodní, xxx, trvale bytem xxx, za účelem využití pozemku jako 
zahrady u rodinného 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 
 
2524/R/090821: 
 
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. 76/5 a 104, oba v obci a katastrálním území Moravská Třebová. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za úplatu formou jednorázové 
náhrady dle znaleckého posudku po dokončení stavby, 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. Náklady 
spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene. Rozsah 
věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který bude nedílnou 
součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2525/R/090821: 
 
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. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za úplatu 
formou jednorázové odměny dle znaleckého posudku č. 4744/008/2021 ve výši 5 
815 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, že bude po zaměření stavby dotčen 
další pozemek nebo bude výrazná změna v rozsahu věcného břemene oproti 
smlouvě o smlouvě budoucí, bude před uzavřením vlastní smlouvy vypracován nový 
znalecký posudek, dle kterého bude stanovena výše náhrady. Náklady spojené s 
uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věčného břemene. Rozsah věcného 
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břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí 
smlouvy o zřízení věcného břemene. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2526/R/090821: 
 
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. 4624 a 401/2, oba v obci Moravská Třebová a katastrálním území 
Boršov u Moravské Třebové. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za 
úplatu formou jednorázové náhrady dle znaleckého posudku po dokončení stavby, 
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. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z 
věcného břemene. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, 
který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2527/R/090821: 
 
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. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za úplatu formou jednorázové náhrady dle 
znaleckého posudku po dokončení stavby, 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. Náklady 
spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene. Rozsah 
věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který bude nedílnou 
součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2528/R/090821: 
 
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. 3550/1 a 4567, oba v obci Moravská Třebová a katastrálním 
území Boršov u Moravské Třebové. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
za úplatu formou jednorázové náhrady dle znaleckého posudku po dokončení 
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stavby, 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. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí 
oprávněný z věcného břemene. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v 
geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného 
břemene. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2529/R/090821: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
  
- byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.09.2021 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po 

splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 

- byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 124 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.09.2021 

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

xxx, s platností od 01.09.2021 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po 

splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 

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

s xxx, bytem xxx, s platností od 01.09.2021  

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

xxx, s platností od 01.09.2021 

- byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.09.2021  

- byt č. 4B o velikosti 1 + 0 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové 

se xxx, bytem xxx, s platností od 01.09.2021 

- byt č. 18 o velikosti 2 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové se xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.09.2021 

  
Z: Viera Mazalová 
 
2530/R/090821: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců: 
- 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 01.09.2021 
- na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v ul. Farní č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 
s platností od 01.09.2021 
- na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v ul. Zámecké č. o. 13 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.09.2021 s podmínkou úhrady dluhu za komunální 

odpad před podpisem nové nájemní smlouvy. 

  
Z: Viera Mazalová 
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2531/R/090821: 
 
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 s xxx, bytem xxx, s platností od 
01.09.2021 s podmínkou úhrady dluhu na nájmu před podpisem nové nájemní 
smlouvy. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2532/R/090821: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 306 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 
 
2533/R/090821: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 2 o velikosti 1 + 0 v ul. 
Svitavské č. o. 7 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. 1802/R/210920. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2534/R/090821: 
 
uzavření smluv o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat elektřinu do 
elektrizační soustavy č. 2022- S500770, 2022- S500771 a 2022- S500772, se 
společností E.ON Energie, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 37001  České 
Budějovice 7, IČO: 26078201, dle předloženého návrhu.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
2535/R/090821: 
 
výpůjčku nádvoří zámku na akci Charity Moravská Třebová, IČO: 65189418, s 
názvem "Den pro Charitu", konanou dne 12.09.2021 od 9:00 do 18:00, dle 
předložené žádosti. 
  
Z: Tereza Sísová 
 
2536/R/090821: 
 
výpůjčku dvorany muzea Stavebnímu bytovému družstvu Moravská Třebová, IČO: 
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00045683, na schůzi delegátů Stavebního bytového družstva v termínu 07.09.2021 
od 18:00 do 20:00 dle předloženého návrhu. 
  
Z: Tereza Sísová 
 
2537/R/090821: 
 
vnitřní předpis č. 4/2021, Pravidla pro postup při odchytu, převzetí a umístění 
toulavých a opuštěných zvířat na území města Moravská Třebová, dle předloženého 
návrhu. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
2538/R/090821: 
 
udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 6/2019, směrnice Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, dle článku 12 odstavec 1 písmeno a) a b), na uzavření 
smlouvy o dílo na akci „Oprava křižovatky Palackého/Školní“ se společností VCES 
a.s., Na Harfě 337/3, 190 00 Praha 9, IČO: 26746573. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2539/R/090821: 
 
uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava křižovatky Palackého/Školní“ se společností 
VCES a.s., Na Harfě 337/3, 190 00 Praha 9, IČO: 26746573, dle předloženého 
návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města neschvaluje: 
 
2540/R/090821: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 160/1 o výměře 367 m2, druh pozemku zahrada v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Město.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2541/R/090821: 
 
záměr nájmu části pozemku parc. č. 1120/1 o výměře 25 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Sluneční, za účelem umístění posezení. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2542/R/090821: 
 
předloženou žádost pana xxx, trvale bytem xxx, o uhrazení ceny za zřízení 
vyhrazeného parkovacího místa před domem Bezručova č. o. 21 městem Moravská 
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Třebová. Pořízení, instalaci i údržbu vodorovného i svislého dopravního značení je 
povinen uhradit v plné výši žadatel xxx. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2543/R/090821: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 2629/7 o výměře 642 m2, druh pozemku orná půda 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová xxx, bytem xxx za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 706.200 Kč včetně DPH, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy. V kupní smlouvě bude zřízen zákaz zcizení, jako právo 
věcné do doby výstavby rodinného domu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2544/R/090821: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 2628/22 o výměře 572 m2, druh pozemku orná půda 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí  xxx bytem xxx za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 629.200 Kč včetně DPH, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy. V kupní smlouvě bude zřízen zákaz zcizení, 
jako právo věcné do doby výstavby rodinného domu. Nejdříve bude uzavřena 
smlouva o budoucí kupní smlouvě.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
2545/R/090821: 
 
schválit prodej bytové jednotky č. 1480/8 v domě č.o. 17 o velikosti 2+1, o výměře 
72, 60 m2, v ul. Nádražní, která je vymezena v pozemku 3932, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 415 m2, jehož součástí je budova č. p. 1480, včetně podílu id. 
750/10000 na společných částech domu a na předmětném pozemku vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová xxx, bytem xxx za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 1.218.228 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
Nejdřív bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
2546/R/090821: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 1175/14 o výměře 71 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Sluneční 
xxx, bytem xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 8.520 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy.   
  
Z: Viera Mazalová 
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2547/R/090821: 
 
schválit prodej dílu "a" pozemku parc. č. 743/1 o výměře 23 m2, druh pozemku 
zastavěná plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. 
Lanškrounská takto:  
id. 1/2 dílu "a" pozemku parc. č. 743/1 o výměře 23 m2, druh pozemku zastavěná 
plocha, xxx, bytem xxx, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 5.980 Kč, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy a id. 1/2 dílu "a" pozemku parc. č. 
743/1 o výměře 23 m2, druh pozemku zastavěná plocha, xxx, bytem xxx, za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 5.980 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2548/R/090821: 
 
schválit výkup pozemku  parc. č. 1193/22 o výměře 20 m2, druh pozemku orná půda 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí z vlastnictví xxx, 
trvale bytem xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 10.400 Kč, která bude 
prodávající uhrazena kupujícím do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady 
spojené s převodem nemovitosti uhradí město Moravská Třebová.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2549/R/090821: 
 
schválit výkup pozemku parc. č. 1193/23 o výměře 10 m2, druh pozemku orná půda v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí z vlastnictví xxx, trvale 
bytem xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 5.200 Kč, která bude 
prodávajícím uhrazena kupujícím do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady 
spojené s převodem nemovitosti uhradí město Moravská Třebová.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2550/R/090821: 
 
neschválit bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2048/1 o výměře 3886 m2, druh 
pozemku ostatní plocha v obci a  katastrálním území Moravská Třebová z vlastnictví 
České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha, IČO: 69797111.    
  
Z: Viera Mazalová 
 
2551/R/090821: 
 
schválit prodej hrobového zařízení a hrobky č. 673, 674 a 675 v oddělení O na 
pohřebišti na Křížovém vrchu v Moravské Třebové xxx, trvale bytem xxx, dle 
předloženého návrhu za cenu 70 000 Kč (kupní cena + výdaje vynaložené na 
přípravu hrobky). 
 Z: Viera Mazalová 
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2552/R/090821: 
 
schválit uzavření smlouvy o spolupráci s xxx, bytem xxx, dle předloženého návrhu, a 
to za účelem podpory zubního lékařství na území města Moravská Třebová.  
  
Z: Petra Zábranová 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2553/R/090821: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
 
2554/R/090821: 
 
předložený zápis z jednání komise Sbor pro občanské záležitosti ze dne 07.06.2021. 
  
2555/R/090821: 
 
čerpání investičního fondu Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, okres 
Svitavy, do výše 89.000 Kč na pořízení zahradního traktoru. 
  
Z: Mgr. Petr Vágner 
 
2556/R/090821: 
 
předloženou zprávu o vyřizování stížností a petic za I. pololetí roku 2021.  
  
 
Rada města odkládá: 
 
2557/R/090821: 
 
projednání tisku č. 18 - Výpůjčka pozemku - ul. Sluneční. 
  
 
 
V Moravské Třebové 09.08.2021 
Zapsal: Mgr. Tereza Sísová 

 
 

 
Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


