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Usnesení 
 
z 86. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.08.2021 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2561/R/230821: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
2562/R/230821: 
 
předložený aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola 
Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy pro rok 2021. 
  
Z: Mgr. Petr Vágner 
 
2563/R/230821: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 143 o výměře 224 m2, druh pozemku zahrada a 
pozemku parc. č. 144/1 o výměře 440 m2, druh pozemku zahrada vše  v obci 
Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
2564/R/230821: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 3808/8 o výměře 507 m2, druh pozemku 
ostatní plocha (jedná se cca o 100 m2) v obci Moravská Třebová a katastrálním 
území Boršov u Moravské Třebové.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
2565/R/230821: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 389/1 o výměře 5.882 m2, druh pozemku 
ostatní plocha (jedná se cca o 992 m2) v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Dukelská, za účelem výstavby bytového domu. Podmínky prodeje, 
hodnotící kritéria, technické podmínky pro zastavitelnost území a pro zpracování 
studie, požadavky na obsah a rozsah studie jsou uvedeny v oznámení o záměru v 
souladu s přílohou zveřejněného záměru. Po schválení prodeje zastupitelstvem 
města bude se zájemcem uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě do doby 
získání pravomocného stavebního povolení na stavbu bytového domu dle studie. 
Následně bude uzavřena kupní smlouva s podmínkou podání návrhu na vklad 
vlastnického práva až po úplném zaplacení kupní ceny. Ve smlouvě bude současně 
zřízen věcně právní zákaz zatížení a zcizení prodávaného pozemku do doby vydání 
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kolaudačního souhlasu na stavbu bytového domu v souladu se zveřejněným 
záměrem.       
  
Z: Viera Mazalová 
 
2566/R/230821: 
 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 161250 s Lesy ČR, s.p., se sídlem 
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, 
dle předloženého návrhu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2567/R/230821: 
 
uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. OISM 0078/21 na akci "Rekonstrukce 
odborných učeben - ZŠ Palackého, Moravská Třebová - dodávka interiéru" se 
společností KXN CZ, s.r.o. se sídlem Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové, IČO: 
28784111, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2568/R/230821: 
 
uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. OISM 0063/21 na akci "Rekonstrukce 
odborných učeben - ZŠ Palackého, Moravská Třebová - dodávka IT" se společností 
CSF, s.r.o. se sídlem Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, IČO: 25289462, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2569/R/230821: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na nám. 
T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s platností od 
01.09.2021. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2570/R/230821: 
 
poskytnutí odměny Mgr. Jaroslavě Skácelíkové, ředitelce Základní školy Moravská 
Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy v souladu s předloženým návrhem. 
Odměna bude vyplacena ze mzdových prostředků příspěvkové organizace Základní 
škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy a nemá vliv na rozpočet 
města. 
  
Z: Jitka Selingerová 
T: 27.08.2021 
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Rada města neschvaluje: 
 
2571/R/230821: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 3571 o výměře 271 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, Sušice.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města souhlasí: 
 
2572/R/230821: 
 
se záměrem výstavby obchodního centra, bytových a rodinných domů, a na základě 
prostudování podaného oznámení nemá k projektu připomínek a nepožaduje další 
posuzování záměru. Oznamovaným záměrem dochází k naplnění rozvojových priorit 
města. S realizací oznamované zástavby město počítá v co nejbližším časovém 
horizontu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2573/R/230821: 
 
schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 6/2021  rozpočtu města, kterou budou 
změněny závazné ukazatele na rok 2021 takto (v tis. Kč): 
 
a) závazné ukazatele stanovené radě města: 

 
rozpočet 2021 
před úpravou 

úprava 
rozpočtu 

rozpočet 2021 
po úpravě 

Rozpočtové zdroje:       
1+2+3+4 Rozpočtové příjmy CELKEM 278 450,00 17 300,00 295 750,00 
Financování       
8 Změna stavu prostředků na bank. účtech 
(zapojení zůstatků finančních prostředků na 
běžných účtech a účelových fondech) 

44 300,00 -1 750,00 42 550,00 

Celkové rozpočtové zdroje 322 750,00 15 550,00 338 300,00 
        
Rozpočtové potřeby:       
5+6 Rozpočtové výdaje CELKEM 314 840,00 15 355,00 330 195,00 
Financování       
8 Splátky dlouhodobých půjčených 
prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček 

7 910,00 195,00 8 105,00 

8 Operace z peněžních účtů nemající 
charakter příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00 
Celkové rozpočtové potřeby 322 750,00 15 550,00 338 300,00 
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b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace: 
 

  
dotace 2021 

před úpravou 
úprava   dotac

e  
dotace 2021 

po úpravě 
II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Mor. 
Třebová, okres Svitavy 

1 500,00 17,83 1 517,83 

Kulturní služby města Moravská Třebová 12 800,00 168,00 12 968,00 
Sociální služby města Mor. Třebová 49 908,14 3 131,10 53 039,24 
 
 
 
Z: Dana Buriánková 
 
2574/R/230821: 
 
schválit poskytnutí daru Dětskému domovu Moravská Třebová, J. K. Tyla 570/65, 
571 01 Moravská Třebová, IČO: 63609177 ve výši 3.000 Kč s následným uzavřením 
darovací smlouvy podle předloženého návrhu.   
  
Z: Dana Buriánková 
 
2575/R/230821: 
 
schválit změnu výše poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu města v roce 2021 
Skupinovému vodovodu Moravskotřebovska, IČO: 72053453, z 95.000 Kč na 
555.506 Kč na částečnou úhradu nákladů projektu Oprava vodojemu Závodiště a na 
zpracování PD projektu Výměna vodovodu v ul. Nerudova, Moravská Třebová. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2576/R/230821: 
 
schválit uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace č. OF 0013/21 se Skupinovým vodovodem Moravskotřebovska, IČO: 
72053453, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2577/R/230821: 
 
schválit změnu výše poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu města v roce 2021 
Ester Dvořákové Tesolin, IČO: 73583103, ze 700.000 Kč na 800.000 Kč na úhradu 
části nákladů na provoz turistického informačního centra v roce 2021. 
  
Z: Dana Buriánková 
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2578/R/230821: 
 
schválit uzavření dodatku č. 2 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace č. OF 0009/21 s Ester Dvořákovou Tesolin, IČO: 73583103, v souladu s 
předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2579/R/230821: 
 
vzít na vědomí projevenou vůli Mgr. Radko Martínka vzdát se odměny  při 
významném životním výročí v souladu s podmínkami Kolektivní smlouvy uzavřeně 
dne 31.03.2021. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2580/R/230821: 
 
schválit poskytnutí stipendia na základě vnitřního předpisu č. 4/2019, Program pro 
poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města 
Moravská Třebová, ve znění pozdějších dodatků: 
- xxx, xxx, Moravská Třebová, 
- xxx, xxx, Moravská Třebová, 
- xxx, xxx, Moravská Třebová. 
  
Z: Ivana Kelčová 
 
2581/R/230821: 
 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí stipendia s xxx, xxx a xxx v 
souladu s předloženým vzorem. 
  
Z: Ivana Kelčová 
 
2582/R/230821: 
 
schválit rozpočtové opatření č. 7/2021 rozpočtu města - poskytnutí dotací v souladu s 
vnitřním předpisem č. 6/2015 Program pro poskytování dotací, ve znění pozdějších 
dodatků, z rozpočtu města Moravská Třebová uvedeným subjektům:  
1. Klub stolního tenisu Linhartice, spolek - 5.000 Kč 
-   na pořízení lavic do herny, startovné na soutěžích, cestovné, výstroj, zajištění 
činnosti klubu v Boršově 
2. TTV Sport Group CZ s.r.o. - 50.000 Kč 
-   na start královské etapy světového poháru v silniční cyklistice "SAZKA Tour" 
3. Svaz skautů a skautek České republiky, 38 oddíl skautů "sv. Františka" Moravská 
Třebová, z.s. - 5.000 Kč 
-   zabezpečení akcí pro veřejnost, vybavení a materiál na tábor a celoroční činnost, 
propagační předměty, údržba klubovny 
4. Junák - český skaut, středisko Moravská Třebová, z.s. - 27.000 Kč 
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-   na úprava okolí skautského domu, terénní úpravy za domem, stavbu podpůrné 
zídky proti sesouvajícímu se svahu 
5. Spolek branných sportů Moravská Třebová, zájmový spolek pro branné činnosti, 
praktickou, sportovní a obrannou střelbu. - 5.000 Kč 
-   na technické vybavení pro činnost klubu mládeže, pořízení sportovních zbraní vč. 
terčových zařízení, vybavení zázemí střelnice 
6. xxx - 2.000 Kč 
-   na vydání knih povídek a básní 
7. Sdružení přátel Kulturního domu v BORŠOVĚ, z. s. - 20.000 Kč 
-   na pořádání kulturních a společenských akcí v části města Boršov, pokrytí 
provozních nákladů kulturního domu. 
8. Květná zahrada, z.ú. - 25.000 Kč 
-   na provoz Domu na půl cesty  
CELKEM   139.000 Kč 
 
Dotace budou uhrazeny z vyčleněné rozpočtové rezervy.  
  
Z: Dana Buriánková 
 
2583/R/230821: 
 
schválit uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotací z rozpočtu města dle 
vnitřního předpisu č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Moravská Třebová (Klub stolního tenisu Linhartice, spolek, IČO: 60121581, TTV 
Sport Group CZ s.r.o.,  IČO: 05366569, Svaz skautů a skautek České republiky, 38 
oddíl skautů "sv. Františka" Moravská Třebová z.s., IČO: 72022469, Junák - český 
skaut, středisko Moravská Třebová, z.s., IČO 62033000, Spolek branných sportů 
Moravská Třebová, zájmový spolek pro branné činnosti, praktickou, sportovní a 
obrannou střelbu, IČO: 05600341,  xxx, Sdružení přátel Kulturního domu v 
BORŠOVĚ, z.s., IČO: 68244916, Květná zahrada., IČO: 27005879), v souladu s 
předloženým vzorem. 
  
Z: Ivana Kelčová 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2584/R/230821: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
 
2585/R/230821: 
 
rozbor hospodaření města k 30.06.2021. 
 
2586/R/230821: 
 
pořízení změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace Moravská 
Třebová (RP MPR). 
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Rada města stanovuje: 
 
2587/R/230821: 
 
minimální nabízenou kupní cenu ve výši 700 Kč/m2 + DPH.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
V Moravské Třebové 23.08.2021 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


