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Usnesení 
 
z 91. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.10.2021 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2632/R/041021: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
2633/R/041021: 
 
uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města 
Moravská Třebová č. OSVS 0048/2021 ze dne 27. 4. 2021 s Integrovanou střední 
školou Moravská Třebová, IČO: 15034496, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Ivana Kelčová 
 
2634/R/041021: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
  
- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 124 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.10.2021 

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

xxx, bytem xxx, s platností od 01.10.2021 

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

xxx, bytem xxx, s platností od 01.10.2021 

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

xxx, bytem xxx, s platností od 01.10.2021  

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

xxx, s platností od 01.10.2021 

- byt č. 5 o velikosti 1 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.10.2021 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po 

splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy  

- byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 

s platností od 01.10.2021 

- byt č. 21 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.10.2021 

  
Z: Viera Mazalová 
 
2635/R/041021: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 3 o velikosti 3 + 1 na 
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nám. T. G. Masaryka č. o. 39 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s platností od 
01.10.2021. Smlouva bude prodlužována vždy o 1 měsíc v případě pravidelné 
měsíční úhrady nájemného a splátky dluhu za komunální odpad.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2636/R/041021: 
 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. OISM 45/2021 k akci "Rekonstrukce 
kanalizace a komunikace ul. Svitavská" se společností EVT Stavby s.r.o., V 
Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, IČO: 25260766, dle předloženého návrhu. 
 
Z: Viera Mazalová 
 
2637/R/041021: 
 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. OISM 0063/2020 na akci „Muzeum – 
výměna oken, Svitavská 18, Moravská Třebová" s firmou Geus Morava s.r.o., 
Černokostelecká 1168/90, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČO: 05988781, dle 
předloženého návrhu.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
2638/R/041021: 
 
Nařízení města Moravská Třebová č. 5/2021, kterým se stanovují maximální ceny za 
nucené odtahy silničních vozidel, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
2639/R/041021: 
 
uzavření Rámcové smlouvy o zajištění odtahu silničních vozidel mezi městem 
Moravská Třebová a VIA ASSIST KLUB V AČR, se sídlem Husinecká 903/10, 130 
00 Praha, IČO: 75153106, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
2640/R/041021: 
 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z programu „Podpora realizace rozvojových 
projektů v problémových regionech Pardubického kraje - Podprogram: Podpora 
zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v evropských dotačních 
nástrojích v období 2021-2027“ ve výši 200.000 Kč, s Pardubickým krajem, 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, dle předloženého 
návrhu.  
  
Z: Viera Mazalová 
T: 22.10.2021 
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2641/R/041021: 
 
uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám č. OSV/21/70973, OSV/21/70951 a 
OSV/21/70903 o poskytnutí účelových dotací v dotačním řízení na podporu 
sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů s Pardubickým krajem, se sídlem 
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, v souladu s 
předloženými návrhy. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
Rada města souhlasí: 
 
2642/R/041021: 
 
s ubytováním xxx, trvale bytem v xxx, na městské ubytovně v ul. Brněnské č. o. 50 v 
Moravské Třebové.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2643/R/041021: 
 
vzít na vědomí vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu Změny č. 5 
územního plánu Moravská Třebová s určeným zastupitelem. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2644/R/041021: 
 
vydat změnu č. 5 územního plánu Moravská Třebová formou opatření obecné 
povahy.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2645/R/041021: 
 
uložit vedoucí odboru investic a správy majetku zveřejnit Změnu č. 5 územního plánu 
Moravská Třebová a úplné znění územního plánu po vydání této změny vyvěšením 
na úřední desce po dobu 15 dnů a rovněž i způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2646/R/041021: 
 
konstatovat ověření, že návrh změny č. 5 územního plánu Moravská Třebová není v 
rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem 
krajského úřadu. 
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Z: Viera Mazalová 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2647/R/041021: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
 
2648/R/041021: 
 
předložený zápis z jednání komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 30.08.2021. 
 
2649/R/041021: 
 
předložený zápis z jednání komise pro informační a komunikační technologie ze dne 
15.09.2021. 
  
2650/R/041021: 
 
předložený zápis z jednání samosprávné komise Boršov ze dne 27.07.2021.  
 
Rada města povoluje: 
 
2651/R/041021: 
 
v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, 
výjimku z nejvyššího počtu žáků Základní umělecké škole Moravská Třebová pro 
školní rok 2021/2022. 
  
Z: Ivana Kelčová 
 
Rada města ukládá: 
 
2652/R/041021: 
 
místostarostovi Petru Frajvaldovi jednat se svazkem obcí Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska, IČO: 72053453, o úpravě návrhu směrnice číslo 18/2021 O 
způsobu financování plánu obnovy tak, že každá obec bude povinna zajistit ve svém 
rozpočtu na daný rok finanční podíl na úhradu nákladů ve výši 15 % z každé akce.   
  
Z: Petr Frajvald 
 
Rada města stanovuje: 
 
2653/R/041021: 
 
plat vč. příplatků ředitelce Základní školy U Kostela Moravská Třebová Mgr. Zdence 
Šafaříkové od 01.09.2021, v souladu s předloženým návrhem. 
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Z: Dana Buriánková 
 
 
V Moravské Třebové 04.10.2021 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


