
 Město Moravská Třebová  
1 

 Usnesení rady města ze dne  15.11.2021 

Usnesení 
 
z 94. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 15.11.2021 

od 17:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
Rada města schvaluje: 
 
2710/R/151121: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
2711/R/151121: 
 
navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže a zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Moravská Třebová pro rok 2021 na 
340.000 Kč (bez dotací MŠMT, bez zákonných odvodů, vč. OON). 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2712/R/151121: 
 
navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace II. Mateřská škola, Jiráskova 
1141, Moravská Třebová, okres Svitavy, pro rok 2021 na částku 285.000 Kč (bez 
dotací MŠMT, vč. náhrad, bez zákonných odvodů, vč. OON). 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2713/R/151121: 
 
navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Kulturní služby města Moravská 
Třebová pro rok 2021 na 6.067.000 Kč (vč. náhrad, OON a příspěvků od ostatních 
subjektů, bez zákonných odvodů). 
  
Z: Marie Blažková 
 
2714/R/151121: 
 
uzavření Turistického informačního centra v Moravské Třebové ve dnech od 
23.12.2021 do 31.12.2021.  
  
Z: Dana Buriánková 
 
2715/R/151121: 
 
rozpočtové opatření č. 10/2021 rozpočtu města: 
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Twirlingová skupina Espiral, z. s., IČO: 09638466 - poskytnutí 
dotace v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015 Program pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová, ve znění 
pozdějších dodatků na účast na mistrovství Evropy v twirlingu v 
Chorvatsku 

5 000 Kč 

Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela z. s., 
IČO: 46452788  - vratka nevyčerpané části dotace poskytnuté v 
souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015 Program pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Moravská Třebová, ve znění pozdějších 
dodatků na na organizaci mezinárodní výměny mládeže ve 
Staufenberku 

-12 701 Kč 

rozpočtová rezerva na poskytování dotací  v souladu s vnitřním 
předpisem č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Moravská Třebová, ve znění pozdějších dodatků 

7 701 Kč 

 
 Z: Dana Buriánková 
 
2716/R/151121: 
 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Twirlingovou skupinou Espiral, z. s., IČO: 
09638466 o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle vnitřního předpisu č. 6/2015 
Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová, ve znění 
pozdějších dodatků ve výši 5.000 Kč na účast na mistrovství Evropy v twirlingu v 
Chorvatsku, v souladu s předloženým vzorem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2717/R/151121: 
 
opravu části svého usnesení č. 2383/R/070621 - výsledek hospodaření příspěvkové 
organizace Základní umělecká škola Moravská Třebová za rok 2020 činí 36.817,49 
Kč. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2718/R/151121: 
 
poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem za první 
pololetí roku 2021: 
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Mgr. Zdence Šafaříkové, ředitelce Základní školy U Kostela Moravská Třebová, 
Mgr. Petru Vágnerovi, řediteli Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, 
okres Svitavy, 
Haně Zmeškalové, DiS., ředitelce I. Mateřské školy Piaristická 137, Moravská 
Třebová, okres Svitavy, 
Magdě Srncové, ředitelce II. Mateřské školy Jiráskova 1141, Moravská Třebová, 
okres Svitavy, 
Mgr. Jiřímu Kobylkovi, řediteli Domu dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Moravská Třebová, 
Mgr. Pavlu Vaňkátovi, řediteli Základní umělecké školy Moravská Třebová, 
Mgr. Lence Greplové, ředitelce Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské 
Třebové, 
Mgr. Milanu Janouškovi, řediteli Sociálních služeb města Moravská Třebová, 
MgA. Marii Blažkové, ředitelce Kulturních služeb města Moravská Třebová, 
dle předloženého návrhu. 
Tyto odměny budou vyplaceny ze mzdových prostředků příslušné příspěvkové 
organizace, nemají vliv na rozpočet města.  
  
Z: Jitka Selingerová 
 
2719/R/151121: 
 
poskytnutí odměny Mgr. Jaroslavě Skácelíkové, bývalé ředitelce zaniklé Základní 
školy Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy, za první pololetí roku 2021 
dle předloženého návrhu. 
Odměna bude vyplacena z provozních prostředků (vyčleněných na úhradu mzdových 
nákladů v rámci rozpočtu od zřizovatele) nástupnické organizace - Základní školy U 
Kostela Moravská Třebová.  
  
Z: Jitka Selingerová 
 
2720/R/151121: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 1735/33 o výměře 19 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí.     
  
Z: Viera Mazalová 
 
2721/R/151121: 
 
nájem části pozemku parc. č. 2779/1 o výměře 24 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Dr. Janského, xxx, trvale bytem xxx, 571 01 Moravská 
Třebová, za účelem uložení dřeva a zřízení posezení. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné bude 
stanoveno dle usnesení rady města č. 2276/R/260421, bod 2, ve výši 10 Kč/1 m2/1 
rok. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2722/R/151121: 



 Město Moravská Třebová  
4 

 Usnesení rady města ze dne  15.11.2021 

 
podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 418 uzavřené dne 14.10.2016 s xxx, bytem 
Moravská Třebová, xxx o pronájmu části nebytového prostoru v objektu č. p. 25 na 
Kostelním náměstí č. o. 1 v Moravské Třebové. Výpovědní lhůta bude šestiměsíční a 
počítá se od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2723/R/151121: 
 
pacht části pozemku parc. č. 2779/1 o výměře 30 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Dr. Janského, xxx, trvale bytem xxx, 571 01 Moravská 
Třebová, za účelem využití jako zahrádky pro pěstování ovoce a zeleniny. Pachtovní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční 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 
 
2724/R/151121: 
 
pacht části pozemku parc. č. 933 o výměře 14 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Lázeňská, xxx, trvale bytem xxx, 571 01 Moravská Třebová, 
za účelem využití jako zahrádky pro pěstování ovoce a zeleniny. Pachtovní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční 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 
 
2725/R/151121: 
 
pacht části pozemku parc. č. 933 o výměře 14 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Lázeňská, xxx, trvale bytem xxx, 571 01 Moravská Třebová, 
za účelem využití jako zahrádky pro pěstování ovoce a zeleniny. Pachtovní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční 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 
 
2726/R/151121: 
 
pacht části pozemku parc. č. 933 o výměře 15 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Lázeňská, xxx, trvale bytem xxx, 571 01 Moravská Třebová, 
za účelem využití jako zahrádky pro pěstování ovoce a zeleniny. Pachtovní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude 
stanoveno dle usnesení rady města č. 2276/R/260421, bod 1, ve výši 5 Kč/1 m2/1 
rok. 
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Z: Viera Mazalová 
 
2727/R/151121: 
 
pacht části pozemku parc. č. 933 o výměře 15 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Lázeňská, xxx, trvale bytem xxx, 571 01 Moravská Třebová, 
za účelem využití jako zahrádky pro pěstování ovoce a zeleniny. Pachtovní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční 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 
 
2728/R/151121: 
 
pacht části pozemku parc. č. 933 o výměře 16 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Lázeňská, xxx, trvale bytem xxx, 571 01 Moravská Třebová, 
za účelem využití jako zahrádky pro pěstování ovoce a zeleniny. Pachtovní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční 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 
 
2729/R/151121: 
 
pacht dvou částí pozemku parc. č. 933 o výměrách 14 m2 a 19 m2, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Lázeňská, xxx, trvale bytem xxx, 571 01 
Moravská Třebová, za účelem využití jako zahrádky pro pěstování ovoce a zeleniny. 
Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční 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 
 
2730/R/151121: 
 
pacht části pozemku parc. č. 933 o výměře 16 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Lázeňská, xxx, trvale bytem xxx, 571 01 Moravská Třebová, 
za účelem využití jako zahrádky pro pěstování ovoce a zeleniny. Pachtovní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční 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 
 
2731/R/151121: 
 
pacht části pozemku parc. č. 933 o výměře 14 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Lázeňská, xxx, trvale bytem xxx, 571 01 Moravská Třebová, a 
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xxx, trvale bytem xxx, 571 01 Moravská Třebová, za účelem využití jako zahrádky 
pro pěstování ovoce a zeleniny. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s tříměsíční 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 
 
2732/R/151121: 
 
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor uzavřené dne 8. 12. 
2004 mezi městem Moravská Třebová jako půjčitelem a Kulturními službami města 
Moravská Třebová, IČO: 00371769, se sídlem Svitavská 315/18, 571 01 Moravská 
Třebová, jako výpůjčitelem, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2733/R/151121: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 3 o velikosti 1 + 0 na 
Zámeckém náměstí č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, bytem Moravská Třebová, 
Předměstí, xxx. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
1801/R/210920. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2734/R/151121: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. 
xxx v Moravské Třebové xxx, bytem xxx. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2735/R/151121: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok 
 
- na byt č. 10 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.12.2021 

- na byt č. 3 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové 

s xxx, bytem xxx, s platností od 01.12.2021 

- na byt č. 8 o velikosti 3 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.12.2021 

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

s xxx, bytem xxx, s platností od 01.12.2021 

- na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Bránské č. o. 10 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.12.2021 

- na byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.12.2021 
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- na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.12.2021 

- na byt č. 17 o velikosti 2 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.12.2021 

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

xxx, s platností od 01.12.2021 

- na byt č. 8 o velikosti 1 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.12.2021 

- na byt č. 5 o velikosti 3 + 1 na Zámeckém nám. č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.12.2021 

- na byt č. 7 o velikosti 1 + 0 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové 

s xxx, bytem xxx, s platností od 01.12.2021 

- na byt č. 10 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.12.2021  

  
Z: Viera Mazalová 
 
2736/R/151121: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na byt č. 12 o velikosti 1 + 1 v 
ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s platností od 01.11.2021. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2737/R/151121: 
 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 
Brno, IČO: 70890013, jako povinným na vyústění dešťové kanalizace na části 
pozemku p. č. 2580/1, v obci a k. ú. Moravská Třebová dle předloženého návrhu. 
  
Z: Kristýna Indrová 
T: 15.11.2021 
 
2738/R/151121: 
 
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. 2971 a 2980, 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. 
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Z: Viera Mazalová 
 
2739/R/151121: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc 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 
01.12.2021. Smlouva bude prodloužena vždy o 1 měsíc v případě pravidelné 
měsíční úhrady nájemného. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2740/R/151121: 
 
uzavření dodatku č. 6 k příkazní smlouvě o obstarání správy nemovitosti - dětská 
hřiště, ve znění pozdějších dodatků, která byla dne 3. října 2008 uzavřena mezi 
městem Moravská Třebová jako příkazcem a Technickými službami Moravská 
Třebová s.r.o., IČO: 25970399, se sídlem Zahradnická 1412/21, 571 01 Moravská 
Třebová, jako příkazníkem, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2741/R/151121: 
 
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. 1238/2, 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 
 
2742/R/151121: 
 
uzavření Závěrkového listu s vítězem výběrového řízení firmou Slovenské elektrárne 
Česká republika, s.r.o.,  se sídlem 28. října 3388/111, 702 00  Ostrava, IČO: 
03866289, na dodávku elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky 
elektrické energie v napěťové hladině vysokého napětí pro příspěvkovou organizaci 
Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy, se sídlem 
Palackého 1351/33, 571 01  Moravská Třebová, IČO: 62031813, od 01.01.2022 do 
31.12.2022.  
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Z: Viera Mazalová 
 
2743/R/151121: 
 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. OISM - 0045/21 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 
 
2744/R/151121: 
 
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 distribuční soustavy kabelového vedení VN 
včetně sítě pro elektronickou komunikaci a zemnící pásky na pozemcích parc. č. 
4031, 2771/55, 2771/56, 2771/70, 2771/37, 2771/62, 1408/8, 2936/6, 2936/122, 
2936/187 a 2936/186, 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 
 
2745/R/151121: 
 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě  o dílo č. SN-TSMT/09/2021 se společností JS 
Moravská Třebová s.r.o., Linhartice č.p. 60, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
28811852, na veřejnou zakázku "Výměna střešní krytiny Smuteční síň, Nerudova 1, 
Moravská Třebová, 571 01", dle předloženého návrhu.  
  
Z: Vítězslav Škrabal 
 
2746/R/151121: 
 
pořádání trhů na nám. T. G. Masaryka v Moravské Třebové organizovaných Jiřím 
Němcem, IČO: 62069659, bytem Chotěboř, ul. Kosmonautů 1580/44 v termínech 
13.04., 22.06., 14.09. a 14.12.2022 za částku ve výši 20.000 Kč/trh. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2747/R/151121: 
 
uzavření dodatku č. 3 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se 
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společností ASEKOL a.s., se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, 143 
00, IČO: 27373231, dle předloženého návrhu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2748/R/151121: 
 
uzavření kupní smlouvy a servisní smlouvy s vítězem zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku "Multifunkce pro město Moravská Třebová" firmou Flamy Pardubice a.s., 
Praha 12, Kamýk, Mařatkova 916/6, IČO: 64259714 podle předložených návrhů. 
  
Z: Ing. Marek Němec 
T: 15.12.2021 
 
2749/R/151121: 
 
následující termíny schůzí rady města v roce 2022: 10.01., 24.01., 21.02., 14.03., 
11.04., 25.04., 23.05., 06.06., 11.07., 25.07., 08.08., 22.08., 26.09., 10.10., 07.11., 
21.11., 19.12., a to vždy od 16:00 hod., v případě, že bude předcházet schůze rady 
jako valné hromady, začátek od 17:00 hod. 
  
Z: Tereza Sísová 
 
2750/R/151121: 
 
následující termíny schůzí rady města jako jediného společníka obchodní společnosti 
Technické služby Moravská Třebová s.r.o. při výkonu funkce valné hromady 
společnosti v roce 2022: 21.02., 25.04., 25.07., 26.09., 07.11. a to vždy od 16:00 
hod. 
  
Z: Tereza Sísová 
 
2751/R/151121: 
 
výpůjčku kinosálu muzea Komisi pro výchovu a vzdělávání Rady města Moravská 
Třebová na akci Paměti národa - kinopříběhy, která se uskuteční ve dnech 22. a 
23.11.2021 vždy od 9:00 do 13:15. 
  
Z: Ivana Kelčová 
 
2752/R/151121: 
 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OKST - 6/19 se společností SAMAB 
PRESS GROUP, a. s., se sídlem Cyrilská 357/14, 602 00 Brno, IČO: 25524291, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Václav Dokoupil 
 
Rada města neschvaluje: 
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2753/R/151121: 
 
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, dle 
předloženého návrhu smlouvy. Nájemní smlouva mezi městem Moravská Třebová a 
společností Zásilkovna s.r.o. nebude uzavřena z důvodu podmínek nájmu, které si 
klade Zásilkovna s.r.o. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2754/R/151121: 
 
záměry prodeje části pozemku parc. č. 2486/4 o výměře 2.353 m2, pozemku parc. č. 
2486/3 o výměře 10 m2 a pozemku parc.č. 2486/5 o výměře 356 m2 vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2755/R/151121: 
 
umístění zařízení lunaparku xxx, bytem xxx, Břehy, na nám. T. G. Masaryka v 
Moravské Třebové v termínech od 06.06.2022 do 19.06.2022 a od 27.09.2022 do 
09.10.2022. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města souhlasí: 
 
2756/R/151121: 
 
s přijetím nepatrného majetku ve výši 9.480 Kč po zemřelé xxx, r. č. xxx, naposledy 
trvale bytem xxx, Svitavy, zemř. dne 06.05.2020 v Moravské Třebové, Předměstí č. 
p. 480.  
  
Z: Jitka Selingerová 
 
2757/R/151121: 
 
s předáním bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 na Zámeckém náměstí č. o. 1 v Moravské 
Třebové zpět do bytového fondu města a správy Technických služeb Moravská 
Třebová s.r.o.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2758/R/151121: 
 
schválit prodej id. 1/2 pozemku parc. č. 3798/2 o výměře 352 m2, druh pozemku 
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zahrada, pozemku parc. č. 3804/3 o výměře 10 m2, druh pozemku zahrada a 
pozemku parc. č. 3799/4 o výměře 68 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice, xxx, bytem xxx za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 25.800 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy a prodej id. 1/2 pozemku parc. č. 3798/2 o výměře 352 m2, druh pozemku 
zahrada, pozemku parc. č. 3804/3 o výměře 10 m2, druh pozemku zahrada a 
pozemku parc. č. 3799/4 o výměře 68 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice, xxx, Svitavy, xxx za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 25.800 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.       
V kupní smlouvě bude bezúplatně na dobu neurčitou zřízeno věcné břemeno, 
spočívající ve služebnosti inženýrské sítě dešťové kanalizace k pozemkům parc. č. 
3798/2, 3799/4 a 3804/3 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice 
ve prospěch města Moravská Třebová, IČO: 00277037, a to v rozsahu určeném dle 
geometrického plánu č. 2802-348/2015 ze dne 13.01.2016. Věcné břemeno bude 
spočívat v právu přístupu oprávněného na uvedené pozemky za účelem provádění 
údržby, opravy, kontroly této stavby a v povinnosti toto břemeno strpět a zdržet se 
provádění činností, které by toto břemeno mohlo omezit, např. výsadbě stromů a 
keřů, výstavbě staveb pevně spojených se zemí apod.          
Dále bude v kupní smlouvě bezúplatně na dobru neurčitou zřízeno věcné břemeno 
ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 3791/3 a pozemku parc. č. 3791/14 k tíži 
pozemků parc. č. 3799/4 a 3798/2, spočívající v právu průchodu a průjezdu a v 
povinnosti toto břemeno strpět.    
  
Z: Viera Mazalová 
 
2759/R/151121: 
 
schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vybudování nové nebo úpravě stávající 
veřejné dopravní nebo technické infrastruktury a o majetkovém vypořádání 
(Plánovací smlouva) uzavřené dne 01.07.2021 se společností RENT Group s.r.o., se 
sídlem Vikové-Kunětické 1935, 430 01 Chomutov, IČO: 27358089, dle předloženého 
návrhu. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
2760/R/151121: 
 
schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené dne 15.09.2021 s 
xxx, bytem xxx, 571 01 Moravská Třebová, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
2761/R/151121: 
 
schválit uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti s dobrovolným svazkem obcí 
Skupinový vodovovod Moravskotřebovska, se sídlem Nádražní 1430/6, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 72053453, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petra Zábranová 
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2762/R/151121: 
 
schválit následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2022: 07.02., 28.03., 
09.05., 20.06., 12.09., 24.10., 05.12., a to vždy od 16:00 hod.  
  
Z: Tereza Sísová 
 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města: 
 
2763/R/151121: 
 
schválit prodej 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 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2764/R/151121: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
2765/R/151121: 
 
předložený zápis z jednání samosprávné komise Sušice ze dne 07.10.2021.  
  
2766/R/151121: 
 
předložený zápis z jednání komise pro investice a strategické plánování ze dne 3. 
11. 2021. 
  
2767/R/151121: 
 
předložený zápis z jednání komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 6. 10. 2021. 
 
2768/R/151121: 
 
zápis z jednání komise pro informační a komunikační technologie ze dne 13. 10. 
2021. 
  
2769/R/151121: 
 
doporučení Komise pro informační a komunikační technologie ukládat podmínky pro 
výstavbu optických sítí, které jsou uvedeny v příloze Podmínky pro budování 
optických sítí na území města Moravská Třebová. 
  
2770/R/151121: 
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čerpání částky 2.578 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace II. Mateřská 
škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy a její využití k rozvoji 
činnosti organizace. 
  
2771/R/151121: 
 
žádost Domova pro rodinu, z.s. se sídlem Lanškrounská 245/73, Moravská Třebová, 
IČO: 68208553 a žádost Nemocnice následné péče Moravská Třebová, se sídlem 
Svitavská 480/25, Moravská Třebová, IČO: 00193895 o přidělení bytů ve veřejném 
zájmu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2772/R/151121: 
 
neuzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 
124 v Moravské Třebové s xxx, trvale bytem xxx, od 01.11.2021. 
  
2773/R/151121: 
 
vítěze výběrového řízení firmu Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.,  se 
sídlem 28. října 3388/111, 702 00  Ostrava, IČO: 03866289, na dodávku elektrické 
energie v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie v napěťové hladině 
vysokého napětí pro příspěvkovou organizaci Základní škola Moravská Třebová, 
Palackého 1351, okres Svitavy, se sídlem Palackého 1351/33, 571 01  Moravská 
Třebová, IČO: 62031813, od 01.01.2022 do 31.12.2022.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města jmenuje: 
 
2774/R/151121: 
 
Mgr. Jiřího Vokála předsedou komise rady města pro prevenci kriminality. 
  
Z: Tereza Sísová 
 
Rada města vydává: 
 
2775/R/151121: 
 
předběžný souhlas s budoucím uložením sedimentu vytěženého při čištění 
Kunčinského potoka v roce 2023. Podmínky budou stanoveny a dohodnuty s 
dodavatelem stavby před jejím započetím a dohoda bude předložena radě města ke 
schválení. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města ruší: 
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2776/R/151121: 
 
své usnesení č. 2520/R/090821, kterým schválila 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. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2777/R/151121: 
 
své usnesení č. 2066/R/250121, kterým schválila uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření vlastní smlouvy o věcném 
břemeni se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, za účelem zřízení a 
provozování distribuční soustavy kabelového vedení VN včetně sítě pro 
elektronickou komunikaci na pozemcích parc. č. 4031, 2771/56, 2771/55, 2771/70, 
2771/37, 2771/62, 1408/8, 2936/6, 2936/125, 2936/124, 2936/123 a 2936/122, 
2936/187 a 2936/186, vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města ukládá: 
 
2778/R/151121: 
 
vedoucí odboru investic a správy majetku prioritně zajistit ve veřejném zájmu vhodný 
městský byt o velkosti 2 + 1 nebo 3 + 1 pro potřebu Nemocnice následné péče 
Moravská Třebová, se sídlem Svitavská 25, Moravská Třebová. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města odkládá: 
 
2779/R/151121: 
 
projednání tisku č. 45 - Zřízení místa zpětného odběru do příštího jednání rady 
města za účelem doplnění podkladů do důvodové zprávy.  
  
Z: Vítězslav Škrabal 
 
2780/R/151121: 
 
projednání tisku č. 50 - Plán zimní údržby pro období 2021/2022 do příštího jednání 
rady města za účelem doplnění podkladů.  
  
 
 
V Moravské Třebové 15.11.2021 
Zapsal: Tereza Sísová 
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Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


