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 Usnesení rady města ze dne  18.10.2021 

Usnesení 
 
z 92. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 18.10.2021 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
Rada města schvaluje: 
 
2654/R/181021: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
2655/R/181021: 
 
předloženou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Moravská 
Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy k 31.08.2021 (tj. ke dni zrušení 
příspěvkové organizace). 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2656/R/181021: 
 
výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Moravská Třebová, 
Kostelní nám. 21, okres Svitavy k 31.08.2021 (tj. ke dni zrušení příspěvkové 
organizace): 
 

Základní škola Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, 
okres Svitavy 

114.927,49 Kč 

 
Z: Dana Buriánková 
 
2657/R/181021: 
 
převedení kladného hospodářského výsledku k 31.08.2021 zrušené příspěvkové 
organizace Základní škola Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy ve 
výši 114.927,49 Kč do rezervního fondu právního nástupce - příspěvkové organizace 
Základní škola U Kostela Moravská Třebová. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2658/R/181021: 
 
uzavření Smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a 
věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z 
rozpočtu Pardubického kraje na rok 2021 s Pardubickým krajem, se sídlem 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, v souladu s 
předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
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2659/R/181021: 
 
50% prominutí nájmu z nebytového prostoru v majetku města (dle nájemní smlouvy 
ze dne 30.12.2011) za období od 01.01.2021 do 31.03.2021 panu Antonínu Zezulovi, 
bytem Zahradnická 2, 571 01 Moravská Třebová,  IČO: 62677209, který z důvodu 
epidemie respiračního onemocnění COVID – 19 a zákonného nouzového stavu 
musel omezit provozovnu na adrese Svitavská 308/8 v areálu Sociálních služeb 
města Moravská Třebová. 
  
Z: Milan Janoušek 
 
2660/R/181021: 
 
záměr nájmu části pozemku parc. č. 2779/1 o výměře 24 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Dr. Janského, za účelem uložení dřeva a zřízení 
posezení. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2661/R/181021: 
 
záměr pachtu deseti částí pozemku parc. č. 933 o výměře 152 m2, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Lázeňská, za účelem využití jako 
zahrádek pro pěstování ovoce a zeleniny. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2662/R/181021: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 2779/1 o výměře 30 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Dr. Janského, za účelem využití jako zahrádky pro 
pěstování ovoce a zeleniny. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2663/R/181021: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců: 
- na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Bránské č. o. 12 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.11.2021 

- na byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v části města Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové se 

xxx, bytem xxx, s platností od 01.11.2021 

 
Z: Viera Mazalová 
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2664/R/181021: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok 
- na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 v Moravské Třebové 

s xxx, bytem xxx, s platností od 01.10.2021 

- na byt č. 10 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.11.2021 

- na byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 b v Moravské 

Třebové s xxx, bytem xxx, s platností od 01.11.2021 

- na byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 v Moravské Třebové 

s organizací Dětský domov Moravská Třebová, IČO: 63609177, se sídlem J. K. 

Tyla 570, Moravská Třebová, 571 01, s platností od 01.11.2021 

- na byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 v Moravské Třebové 

s xxx, bytem xxx, s platností od 01.11.2021 

- na byt č. 6 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.11.2021 

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

bytem xxx, s platností od 01.11.2021 

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

xxx, s platností od 01.11.2021 

- na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.11.2021 

- na byt č. 7 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 v Moravské Třebové 

s xxx, bytem xxx, s platností od 01.11.2021 

- na byt č. 8 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 v Moravské Třebové 

s xxx, bytem xxx, s platností od 01.11.2021 

- na byt č. 13 o velikosti 1 + 1 v ul. Bránské č. o. 10 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.11.2021 

- na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 17 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.11.2021 s podmínkou úhrady dluhu za komunální 

odpad před podpisem nové nájemní smlouvy 

- na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 37 v Moravské Třebové 

s xxx, bytem xxx, s platností od 01.11.2021 s podmínkou úhrady dluhu za 

komunální odpad před podpisem nové nájemní smlouvy 

- na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 16 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.11.2021 

  
Z: Viera Mazalová 
 
2665/R/181021: 
 
nájem části pozemku parc. č. 1199/20 o výměře 15 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, xxxx, trvale bytem xxx, za účelem umístění plechové garáže. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a 
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nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 2276/R/260421, bod 2, ve výši 
10 Kč/1 m2/1 rok. 
 
Z: Viera Mazalová 
 
 
2666/R/181021: 
 
nájem pozemku parc. č. 2486/4 o výměře 2 353 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Nádražní, společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČO: 
25253361, se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za 
účelem skládky stavebního materiálu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou od 1. 11. 2021 do 26. 11. 2021 a nájemné bude stanoveno dle usnesení rady 
města č. 2277/R/260421, bod 2, ve výši 15 Kč/1 m2/1 rok, bez DPH. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
2667/R/181021: 
 
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. 2302, 2301, 2330/4 a 2350/2, 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 
 
 
2668/R/181021: 
 
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. 2793/3 a 2779/1, 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 
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věcného břemene. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, 
který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2669/R/181021: 
 
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. 3813/1, 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 
 
2670/R/181021: 
 
pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 296 m2, nacházejícího se v objektu 
č. p. 1409 na Křížovém vrchu č. o. 2 v Moravské Třebové společnosti Pohřební ústav 
Holub s.r.o.,  IČO: 26914565, se sídlem Letovice, PSČ 679 61, Pod Kostelem 72/5,  
za účelem provozování pohřební služby.  Smlouva bude uzavřena od 01.01.2022 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 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 
 
2671/R/181021: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx. Nájemné bude stanoveno 
dle usnesení rady města č. 1801/R/210920. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2672/R/181021: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Zámecké č. o. 13 v Moravské Třebové se xxx, bytem xxx. Nájemné bude stanoveno 
dle usnesení rady města č. 1801/R/210920. 
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Z: Viera Mazalová 
 
2673/R/181021: 
 
uzavření smlouvy o podmínkách napojení o spolupráci a součinnosti při realizaci 
plynárenského zařízení a smlouvy o smlouvě budoucí nájemní se společností 
GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, 
zastoupenou na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 
499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27935311, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2674/R/181021: 
 
povolení trvalé výjimky z vnitřního předpisu č. 6/2019, směrnice Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu na úhradu nákladů za služby technické podpory, nákup 
prodlužovacích licencí popř. nových licencí užívaného softwaru pro příspěvkovou 
organizaci Základní škola U Kostela Moravská Třebová. 
  
Z: Mgr. Zdenka Šafaříková 
 
2675/R/181021: 
 
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 88,43 m2, 
nacházejícího se v objektu č. p. 371 v ul. Komenského č. o. 46 v Moravské Třebové 
za účelem provozování coworkingového a vzdělávacího centra. Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude 
stanoveno dle usnesení rady města č. 2532/031297, z takto určeného nájemného 
bude poskytnuta sleva ve výši 50 %. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2676/R/181021: 
 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách realizace a provozu stezky „Bike 
resort Moravská Třebová v rámci projektu česko-polské spolupráce Na hranici na 
hraně, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001851" 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 
 
2677/R/181021: 
 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. OISM - 0147/20, s firmou APOLO CZ 
s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička, IČO: 27492851, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
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2678/R/181021: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Výměna střešní krytiny Smuteční síň, 
Nerudova 1, Moravská Třebová, 571 01", společnost JS Moravská Třebová s.r.o., 
Linhartice 60, Moravská Třebová, 571 01, IČO: 28811852.  
  
Z: Vítězslav Škrabal 
 
2679/R/181021: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení, společností JS Moravská 
Třebová s.r.o., Linhartice 60, Moravská Třebová, 571 01, IČO: 28811852, na 
veřejnou zakázku "Výměna střešní krytiny Smuteční síň, Nerudova 1, Moravská 
Třebová, 571 01".   
  
Z: Vítězslav Škrabal 
 
2680/R/181021: 
 
uzavření kupní smlouvy se společností AGRO 2000 s.r.o., se sídlem M. Horákové 
390, 674 01 Třebíč, IČO: 25586521, na prodej 48 m2 PU panelů (v ceně 210 Kč bez 
DPH za 1 m2), v souladu s předloženým návrhem.  
  
Z: Dana Buriánková 
 
2681/R/181021: 
 
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. 1406 a 1407, 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 
 
 
Rada města neschvaluje: 
 
2682/R/181021: 
 
záměr nájmu části pozemku parc. č. 4452 o výměře 60 m2, v obci Moravská Třebová 



 Město Moravská Třebová 
 8
   

 Usnesení rady města ze dne  18.10.2021 

a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, za účelem zřízení odstavné 
plochy pro osobní automobily. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města souhlasí: 
 
2683/R/181021: 
 
s dočasným ubytováním xxx, trvale bytem v xxx, na městské ubytovně v ul. Brněnské 
č. o. 50 v Moravské Třebové. Souhlas je vydán s podmínkou bezpodmínečného 
dodržování domovního řádu ubytovaným. V případě jakéhokoliv porušení domovního 
řádu bude ubytovanému smlouva o ubytování okamžitě ukončena.     
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města nesouhlasí: 
 
2684/R/181021: 
 
s ubytováním xxx, trvale bytem xxx, na městské ubytovně v ul. Brněnské č. o. 50 v 
Moravské Třebové.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města doporučuje: 
 
2685/R/181021: 
 
zvolit pro další práce na projektové dokumentaci přístavby Základní školy U Kostela 
Moravská Třebová, variantu budovy s plochou střechou nepochozí.  
  
Z: Viera Mazalová 
T: 18.10.2021 
 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2686/R/181021: 
 
schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 9/2021  rozpočtu města, kterou budou 
změněny závazné ukazatele na rok 2021 takto (v tis. Kč): 
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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 295 750,00 17 700,00 313 450,00 
 
 
    

Financování 

rozpočet 
2021 před 

úpravou 

úprava 
rozpočtu 

rozpočet 
2021 po 
úpravě 

8 Změna stavu prostředků na bank. 
účtech (zapojení zůstatků finančních 
prostředků na běžných účtech a 
účelových fondech) 

42 550,00 -5 580,00 36 970,00 

Celkové rozpočtové zdroje 338 300,00 12 120,00 350 420,00 
 

Rozpočtové potřeby:       

5+6 Rozpočtové výdaje CELKEM 330 390,00 12 120,00 342 510,00 

Financování       
8 Splátky dlouhodobých půjčených 
prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček 

7 910,00 0,00 7 910,00 

8 Operace z peněžních účtů nemající 
charakter příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00 

Celkové rozpočtové potřeby 338 300,00 12 120,00 350 420,00 
 
b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace: 

  
dotace 2021 

před úpravou 
úprava             
 dotace  

dotace 2021 
po úpravě 

Základní škola U Kostela Moravská Třebová 3 400,00 0,00 3 400,00 
Kulturní služby města Moravská Třebová 12 968,00 -850,00 12 118,00 
Sociální služby města Mor. Třebová 53 039,24 855,42 53 894,66 
 
Z: Dana Buriánková 
 
 
2687/R/181021: 
 
schválit změnu výše poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu města v roce 2021 TJ 
Slovan Moravská Třebová, z.s., IČO: 43508511, z 6.500.000 Kč na 6.200.000 Kč k 
úhradě provozních nákladů tělovýchovné jednoty. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2688/R/181021: 
 
uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. OF 
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0003/21 s TJ Slovan Moravská Třebová, z.s., IČO: 43508511, v souladu s 
předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2689/R/181021: 
 
schválit poskytnutí investiční dotace Farnímu sboru Českobratrské církve 
evangelické v Moravské Třebové, IČO: 43509967 ve výši 299.638 Kč na vybudování 
nové přípojky splaškové kanalizace do objektu fary.   
  
Z: Dana Buriánková 
 
2690/R/181021: 
 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy č. OF 0050/21 o poskytnutí investiční dotace 
ve výši ve výši 299.638 Kč na vybudování nové přípojky splaškové kanalizace do 
objektu fary s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Moravské 
Třebové, IČO: 43509967, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2691/R/181021: 
 
schválit prodej 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 xxx, bytem xxx  
za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 53.120 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
2692/R/181021: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 538/5 o výměře 218 m2, druh pozemku ostatní 
plocha a pozemku parc. č. 3808/46 o výměře 177 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
vše v obci Moravská Třebová a katastrální území Boršov u Moravské Třebové xxx, 
bytem xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 31.600 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující uhradí náklady spojené s 
převodem nemovitostí ve výši 6.050 Kč.     
  
Z: Viera Mazalová 
 
2693/R/181021: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 195 o výměře 575 m2, druh pozemku zahrada, 
pozemku parc. č. 193/2 o výměře 553 m2, druh pozemku ostatní plocha a pozemku 
parc. č. 3806/1 o výměře 71 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše v obci Moravská 
Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové xxx, bytem xxx za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 93.520 Kč, kterou kupující uhradí před 
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podpisem kupní smlouvy. Dále kupující uhradí náklady spojené s převodem ve výši 
7.986 Kč.     
  
Z: Viera Mazalová 
 
2694/R/181021: 
 
schválit vklad majetku města inv. č. 3221 TS - vodovodní přípojka Boršov, parc. č. 
4623, v pořizovací ceně 10.004,30 Kč; inv. č. 3222 TS - vodovodní přípojka Udánky 
(FO), v pořizovací ceně 10.321,30 Kč; inv. č. 3224 TS - vodovodní přípojka Boršov 
(FO), v pořizovací ceně 10.004,30 Kč; inv. č. 3230 TS - vodovodní přípojka Boršov, 
p. č. 4884, v pořizovací ceně 9.825,20 Kč, inv. č. 3233 TS - vodovodní přípojka 
Boršov, p. č. 1189/3, v pořizovací ceně 11.269,90 Kč, inv. č. 3243 TS - vodovodní 
přípojka Udánky, p. č. 3020/1, v poř. ceně 10.085,40 Kč a inv. č. 3244 TS - 
vodovodní přípojka Sušice, p. č. 3552/1, v poř. ceně 9.919,60 Kč do svazku obcí 
Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČO: 72053453, se sídlem Nádražní 1430/6, 
Moravská Třebová za podmínek § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2695/R/181021: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
2696/R/181021: 
 
předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
konané dne 29.09.2021.  
 
2697/R/181021: 
 
předložený zápis z jednání komise památkové péče ze dne 29.09.2021. 
 
2698/R/181021: 
 
předložený zápis z jednání komise Sbor pro občanské záležitosti ze dne 13.09.2021. 
 
 
2699/R/181021: 
 
hodnoticí zprávu za rok 2020, plán zlepšování na rok 2021 a zápis z jednání komise 
Zdravého města ze dne 12.10.2021. 
  
2700/R/181021: 
 
neuzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 
128 v Moravské Třebové s xxx z důvodu dlouhodobého neužívání bytu.   
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Z: Viera Mazalová 
 
2701/R/181021: 
 
předložený proces projednání studie přístavby Základní školy U Kostela Moravská 
Třebová.  
  
Z: Viera Mazalová 
T: 18.10.2021 
 
2702/R/181021: 
 
Výroční zprávy příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2020/2021: 
 
Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy, 
Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy, 
Základní školy Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy, 
I. Mateřské školy Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy, 
II. Mateřské školy Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy, 
Základní umělecké školy Moravská Třebová, 
Domu dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Moravská Třebová,  
Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové, 
Sociálních služeb města Moravská Třebová, 
Kulturních služeb města Moravská Třebová. 
  
2703/R/181021: 
 
rozbor hospodaření města k 30.09.2021. 
 
 
Rada města pověřuje: 
 
2704/R/181021: 
 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění a ustanovením § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, na obsazení pracovního 
místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže a zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků Moravská Třebová Jevíčská 55, 571 01 
Moravská Třebová, starostu města Ing. Miloše Mičku k oslovení všech orgánů dle 
školského zákona o nominace do konkursní komise. 
  
Z: Jitka Selingerová 
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Rada města vyhlašuje: 
 
2705/R/181021: 
 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění a ustanovením § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 
54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, konkursní 
řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Dům 
dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Moravská 
Třebová, Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová z důvodu žádosti Mgr. Jiřího 
Kobylky o odstoupení z funkce ředitele a ukončení pracovního poměru na vlastní 
žádost k 31.12.2021. 
  
Z: Jitka Selingerová 
 
2706/R/181021: 
 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů,  v režimu zjednodušeného podlimitního řízení zadávací řízení 
na veřejnou zakázku "Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová - Útěchov - II. 
a III. etapa" a schvaluje: 
 
1. Hodnotící komisi ve složení:  
-   Ing. Miloš Mička – člen, Petr Frajvald – náhradník 
-   JUDr. Miloš Izák – člen, Miroslav Jurenka – náhradník 
-   Andrea Neuerová, DiS. – člen, Bc. Petra Procházková  – náhradník  
-   Ing. Dušan Sejbal  – člen, Ing. Helena Kocumová - náhradník  
-   Pavel Mitáš  – člen, Ing. Boris Vrbka - náhradník  
 
2.  Hodnotící kritérium obsažené ve Výzvě k podání nabídek:  
-    celková nabídková cena bez DPH - 100 % 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města ukládá: 
 
2707/R/181021: 
 
odboru investic a správy majetku do Obecně závazné vyhlášky obce o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství zapracovat mimo zákonem 
stanovená osvobození tato osvobození a úlevy: 
 
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba přihlášená v obci:  
 
- která se zdržuje po dobu celého kalendářního roku (od 01.01. do 31.12.) mimo 

území města 
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- která je ve výkonu vazby nebo nepodmíněného trestu odnětí svobody (po dobu 

trvání výkonu)  

- která je hlášena k pobytu na adrese ohlašovny Městského úřadu Moravská 

Třebová 

- která je narozená v příslušném kalendářním roce pro zbývající část tohoto roku 

 
Úlevy se poskytují fyzické osobě přihlášené v obci: 
 
- která je třetím a v pořadí dalším nezaopatřeným dítětem v rodině ve výši 50 % 

- starší 85 let počínaje rokem, ve kterém dovrší 85. rok věku, ve výši 50 % 

- kteří jsou držiteli průkazu osoby se zdravotním postižením označeným symbolem 

ZTP/P (průkaz ZTP/P) ve výši 50 % 

  
Z: Viera Mazalová 
 
 
V Moravské Třebové 18.10.2021 
Zapsal: Mgr. Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


