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Usnesení 
 
z 89. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.09.2021 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2596/R/200921: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
2597/R/200921: 
 
rozpočtové opatření č. 8/2021 rozpočtu města - poskytnutí dotací v souladu s 
vnitřním předpisem č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Moravská Třebová, ve znění pozdějších dodatků, uvedeným subjektům: 
- Český kynologický svaz ZKO Moravská Třebová - 308 – 2.000 Kč - organizace 
Moravskotřebovského závodu ve sportovní kynologii - nákup cen, odměny rozhodčím 
a figurantům 
- Charita Moravská Třebová - 2.000 Kč – organizace akce Přijď se bavit s Charitou - 
představení služeb s doprovodným programem 
- xxx - 2.000 Kč – vydání knihy pohádek pro děti Micina a Koťák 
- xxx - 2.000 Kč – vydání CD hudební skupiny Proč ne band 
- xxx - 2.000 Kč – vydání knihy Nejlepší čaj v životě 
CELKEM 10.000 Kč 
Dotace budou uhrazeny z vyčleněné rozpočtové rezervy. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2598/R/200921: 
 
uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotací z rozpočtu města dle vnitřního 
předpisu č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská 
Třebová, ve znění pozdějších dodatků (Český kynologický svaz ZKO Moravská 
Třebová – 308,  IČO: 70836922, Charita Moravská Třebová, IČO: 65189418, xxx, 
xxx a xxx), v souladu s předloženým vzorem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2599/R/200921: 
 
dodatek č. 10 vnitřního předpisu č. 9/2011, Směrnice k provádění inventarizace 
majetku a závazků města Moravská Třebová dle předloženého návrhu. 
  
Z: Dana Buriánková 
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2600/R/200921: 
 
předložený aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace Sociální služby 
města Moravská Třebová pro rok 2021. 
  
Z: Milan Janoušek 
 
2601/R/200921: 
 
záměr nájmu části pozemku parc. č. 1199/20 o výměře 15 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, za účelem umístění plechové garáže. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2602/R/200921: 
 
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání (smuteční obřadní síň) o celkové 
výměře 296 m2, nacházejícího se v objektu č. p. 1409 na Křížovém vrchu č. o. 2 v 
Moravské Třebové. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční 
výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 120.000 Kč bez 
DPH, přičemž tato částka bude každý rok valorizována. 

 
Nájemce je dále povinen na základě písemné žádosti jiné pohřební služby, která se 
pohřbíváním zesnulých zabývá, umožnit konání obřadu v předmětu nájmu za cenu 
režijních nákladů.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2603/R/200921: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. 
T. G. Masaryka č. o. 21 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2604/R/200921: 
 
výpůjčku pozemku parc. č. 665/3 o výměře 187 m2, v obci Moravská Třebová a 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, xxx, trvale bytem xxx, za účelem 
údržby a sečení trávy. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2605/R/200921: 
 
uzavření Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě o obstarání správy in-line stezky a 
cyklostezky na Knížecí louce v Moravské Třebové č. OMM 31/15, ve znění dodatku 
č. 1, která byla dne 21. května 2015 uzavřena mezi městem Moravská Třebová jako 
příkazcem a Technickými službami Moravská Třebová s.r.o., IČO: 25970399, se 
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sídlem Zahradnická 1412/21, 571 01 Moravská Třebová, jako příkazníkem, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2606/R/200921: 
 
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. 2013/1, 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 
 
2607/R/200921: 
 
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. 964/16, 997 a 964/2, vše 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 
 
2608/R/200921: 
 
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. 2583, 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 
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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 
 
2609/R/200921: 
 
pacht 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, druh pozemků orná půda, vše v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, společnosti PAVLÍK a společníci s.r.o., 
IČO: 25948431, se sídlem Nerudova 1167/48, 571 01 Moravská Třebová, za účelem 
zemědělského využití. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
dvanáctiměsíční výpovědní dobou. Pachtovné bude stanoveno ve výši 2 % z 
průměrné ceny zemědělských pozemků, která je stanovena dle vyhlášky Ministerstva 
zemědělství a Ministerstva financí č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu 
katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských 
pozemků, ve znění pozdějších předpisů, pro katastrální území Moravská Třebová na 
8,55 Kč/m2, bez DPH. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2610/R/200921: 
 
pacht části pozemku parc. č. 2771/86 o výměře 90 000 m2, druh pozemku orná půda, 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, společnosti PAVLÍK a společníci 
s.r.o., IČO: 25948431, se sídlem Nerudova 1167/48, 571 01 Moravská Třebová, za 
účelem zemědělského využití. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a 
to od 1. listopadu 2021 do 30. září 2022. Pachtovné bude stanoveno ve výši 2 % z 
průměrné ceny zemědělských pozemků, která je stanovena dle vyhlášky Ministerstva 
zemědělství a Ministerstva financí č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu 
katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských 
pozemků, ve znění pozdějších předpisů, pro katastrální území Moravská Třebová na 
8,55 Kč/m2, bez DPH. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2611/R/200921: 
 
uzavření Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě č. OMM 20/17 uzavřené dne 20. 3. 2017 
mezi městem Moravská Třebová jako propachtovatelem a společností PAVLÍK a 
společníci s.r.o., IČO: 25948431, se sídlem Nerudova 1167/48, 571 01 Moravská 
Třebová, jako pachtýřem, dle předloženého návrhu. 
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Z: Viera Mazalová 
 
2612/R/200921: 
 
uzavření Dodatku č. 2 k Pachtovní smlouvě č. OMM 123/13, ve znění pozdějších 
dodatků, uzavřené dne 18. 12. 2013 mezi městem Moravská Třebová jako 
propachtovatelem a společností PAVLÍK a společníci s.r.o., IČO: 25948431, se 
sídlem Nerudova 1167/48, 571 01 Moravská Třebová, jako pachtýřem, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2613/R/200921: 
 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrných elektrických zařízení k 
distribuční soustavě se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2614/R/200921: 
 
 uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 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 
 
2615/R/200921: 
 
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. OISM - 0074/2020 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 
 
2616/R/200921: 
 
uzavření Smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení s xxx, bytem xxx (hudební 
skupina Duo Band Kladno), v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Jitka Selingerová 
 
2617/R/200921: 
 
předložený vzor Smlouvy o svěření a převodu zvířete do trvalé péče, která bude 
uzavírána mezi městem Moravská Třebová, jako předávajícím, a osobou osvojitele, 
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jejímž předmětem je svěření toulavého nebo opuštěného zvířete, ke kterému se 
nepřihlásil původní vlastník zvířete a nebylo předáno do útulku, z péče předávajícího 
do trvalé péče osvojitele s cílem zajistit zvířeti život v řádných podmínkách 
odpovídajících jeho potřebám a právním předpisům. 
  
Z: Pavel Báča 
 
2618/R/200921: 
 
výpůjčku dvorany muzea Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole 
Moravská Třebová, IČO: 62033034, na akci "Kukátko - krajská divadelní přehlídka 
malých divadelních forem"  v termínu 24.11.2021 od 8:00 do 13:00 dle předloženého 
návrhu.  
  
Z: Michala Duží Mazánková 
 
2619/R/200921: 
 
uzavření smlouvy č. OF – 0043/21 o vytvoření a užití díla mezi Městem Moravská 
Třebová a xxx., bytem xxx, Tišnov 666 01, dle předloženého návrhu.  
  
Z: Tereza Sísová 
 
2620/R/200921: 
 
udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 6/2019, směrnice Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, na uzavření kupní smlouvy na dodávku vybavení pro nově 
vznikající expozici ve věži renesančního zámku v Moravské Třebové mezi Městem 
Moravská Třebová a společností Expoline AT, s.r.o., U Střelnice 733, 569 43 
Jevíčko, IČO: 28802209. 
  
Z: Tereza Sísová 
 
2621/R/200921: 
 
uzavření kupní smlouvy č. OF – 0044/21 na dodávku vybavení pro nově vznikající 
expozici ve věži renesančního zámku v Moravské Třebové mezi Městem Moravská 
Třebová a společností Expoline AT, s.r.o., U Střelnice 733, 569 43 Jevíčko, IČO: 
28802209, dle předloženého návrhu.  
  
Z: Tereza Sísová 
 
2622/R/200921: 
 
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních 
obchodů, uzavřené dne 21.8.2014, mezi městem a dohodcem FIN-servis, a.s., 
Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČO: 26439573, zast. Ing. Lenkou Doubnerovou, 
členkou představenstva, kterým se mění příloha č. 3 smlouvy - Obchodní podmínky 
pro obchodování elektřiny a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno s tím, 
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že procentuální výše smluvní odměny dohodce činí 0,6 % z celkového objemu 
burzovního obchodu.     
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2623/R/200921: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
 
2624/R/200921: 
 
předložený zápis z jednání samosprávné komise Udánky ze dne 26.08.2021.  
  
2625/R/200921: 
 
rozbory hospodaření příspěvkových organizací města Moravská Třebová k 
30.06.2021. 
  
2626/R/200921: 
 
čerpání fondu investic příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská 
Třebová na pořízení průmyslové myčky nádobí CO-500 B DD ve výši 57.925,20 Kč. 
  
Z: Milan Janoušek 
 
Rada města zmocňuje: 
 
2627/R/200921: 
 
vedoucího Odboru životního prostředí Městského úřadu Moravská Třebová k 
podpisu Smlouvy o svěření a převodu zvířete do trvalé péče, která bude uzavírána 
mezi městem Moravská Třebová, jako předávajícím, a osobou osvojitele, jejímž 
předmětem je svěření toulavého nebo opuštěného zvířete, ke kterému se nepřihlásil 
původní vlastník zvířete a nebylo předáno do útulku, z péče předávajícího do trvalé 
péče osvojitele s cílem zajistit zvířeti život v řádných podmínkách odpovídajících jeho 
potřebám a právním předpisům. 
  
Z: Pavel Báča 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
2628/R/200921: 
 
zadávací řízení, v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2019, směrnicí Zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, na veřejnou zakázku "Výměna střešní krytiny na 
smuteční síni, Nerudova 1, Moravská Třebová" a schvaluje: 
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1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: 
JS Moravská Třebová s.r.o., Linhartice 60, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
28811852 
MATI - Moravia s.r.o., 569 11 Koclířov 204, IČO: 25969161 
Bromach spol. s r.o., Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun, IČO. 27467520 
Milan Hloušek, Lanškrounská 239/66, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 68682018 
KOLP, s.r.o., Kamenná 1016/4b, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 60110066 
Miroslav Orság, 563 01 Krasíkov 129, IČO: 86698052 
 
2. Hodnoticí komisi ve složení: 
- Petr Frajvald - člen, Ing. Daniela Maixnerová - náhradník 
- Bc. Viera Mazalová - člen, Andrea Drozdová Šramová - náhradník 
- Vítězslav Škrabal - člen, Ing. Josef Marek - náhradník 
 
3. Hodnoticí kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- 100 % celková nabídková cena vč. DPH 
  
Z: Vítězslav Škrabal 
 
 
Rada města ukládá: 
 
2629/R/200921: 
 
ředitelům: 
- Sociálních služeb města Mor. Třebová 
- Kulturních služeb města Mor. Třebová 
- Základní umělecké školy Moravská Třebová 
- Základní školy U Kostela Moravská Třebová (včetně odloučeného pracoviště 
Čs. armády 179) 
- Základní školy Mor. Třebová Palackého 1351, okres Svitavy 
- I. MŠ Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy (včetně odloučených 
pracovišť Boršov 102 a Sušice 52) 
- II. MŠ Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy (včetně odloučeného 
pracoviště Tyršova 548) 
- Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové 
- Domu dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Moravská Třebová 
jmenovat inventarizační komise, zpracovat plán inventarizace a vydat pokyny  k 
provedení inventarizace majetku a závazků k datu  řádné  účetní  závěrky,  tj.  k 
31.12.2021. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
V Moravské Třebové 20.09.2021 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 



Město MoravskáTřebová 
9 

 Usnesení rady města ze dne  20.09.2021 

 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


