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 Usnesení rady města ze dne  29.11.2021 

Usnesení 
 
z 95. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 29.11.2021 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2781/R/291121: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
2782/R/291121: 
 
vzor smlouvy o nájmu hrobového místa, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2783/R/291121: 
 
výši poplatku za užívání hrobových míst na pohřebišti na Křížovém vrchu v Moravské 
Třebové a v Boršově, s platností a účinností od 1. 1. 2022, takto: 
nájemné 10 Kč/m2/rok, 
poplatek za služby s nájmem spojené 220 Kč/rok. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2784/R/291121: 
 
uzavření darovací smlouvy s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, 
ve zkrácené formě - RRA PK, se sídlem náměstí Republiky 12, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice, IČO: 69153361, o poskytnutí finančních prostředků ve výši 25.000 
Kč na úhradu nákladů spojených s oblastí nakládání s odpady, projektů v oblasti 
ochrany životního prostředí anebo k úhradě jiných nákladů vázaných k těmto 
oblastem, např. na rozvoj environmentální výchovy, vzdělání a osvěty a informování 
veřejnosti v oblasti tříděného sběru komunálních odpadů, v souladu s předloženým 
návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2785/R/291121: 
 
předložený aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola 
Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy pro rok 2021. 
  
Z: Mgr. Petr Vágner 
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2786/R/291121: 
 
plán zimní údržby místních komunikací v Moravské Třebové pro období 2021 - 2022 
dle předloženého návrhu.  
  
Z: Vítězslav Škrabal 
 
2787/R/291121: 
 
uzavření smlouvy o dílo a smlouvy o poskytování služeb technické podpory aplikace 
WebPasport s firmou GEOVAP, spol. s r.o., se sídlem Pardubice I, Bílé Předměstí, 
Čechovo nábřeží 1790, IČO: 15049248 podle předložených návrhů. 
  
Z: Ing. Marek Němec 
T: 31.12.2021 
 
2788/R/291121: 
 
uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby „Stezka pro chodce a cyklisty 
Moravská Třebová – Útěchov – II. a III. etapa“ s Pardubickým krajem, se sídlem 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, v souladu s 
předloženým návrhem. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2789/R/291121: 
 
podání žádosti o dotaci Ministerstvu pro místní rozvoj ČR z podprogramu Podpora 
obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, dotační titul 117D8220 Podpora obnovy místních 
komunikací, na akci "Oprava místní komunikace v Sušicích, p. p. č. 3630/4, 
Moravská Třebová", dle předloženého návrhu. 
  
Z: Kristýna Indrová 
 
2790/R/291121: 
 
podání žádosti o dotaci Ministerstvu pro místní rozvoj ČR z podprogramu Podpora 
obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, dotační titul 117D8220E Rekonstrukce a přestavba 
veřejných budov, na rekonstrukci části půdního prostoru budovy městského úřadu na 
ulici Olomoucké, za účelem zřízení spisovny, dle předloženého návrhu.  
  
Z: Eva Štěpařová 
 
2791/R/291121: 
 
navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská 
Třebová pro rok 2021 na 62.000.000 Kč (vč. dotace z MPSV popř. ostatních 
ministerstev, náhrad, bez zákonných odvodů, vč. OON). 
  
Z: Milan Janoušek 
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2792/R/291121: 
 
uzavření příkazní smlouvy na poradenskou a konzultační činnost v rámci přípravy 
podmínek architektonické soutěže na výstavbu Kulturně kreativního centra "Miltra" se 
společností SPORTif PLAN s.r.o., se sídlem Lexova 2227, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice, IČO: 10765611, dle předloženého návrhu.  
  
Z: Tereza Sísová 
 
2793/R/291121: 
 
záměr nájmu části pozemku parc. č. 1376/1 o výměře 12 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Školní, za účelem zřízení posezení.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2794/R/291121: 
 
záměr pachtu dvou částí pozemku parc. č. 1375 o výměrách 22 m2 a 25 m2, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Školní, za účelem využití jako zahrádek 
pro pěstování ovoce a zeleniny.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2795/R/291121: 
 
záměr nájmu části pozemku parc. č. 3409/1 o výměře 400 m2, v obci a katastrálním 
území Linhartice, za účelem zřízení skládky vytěženého dřeva.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2796/R/291121: 
 
výpůjčku části pozemku parc. č. 213/1 o výměře 15 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Piaristická, společnosti Scimed Biotechnologies, s.r.o., IČO: 
06971199, se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, za účelem 
umístění odběrové buňky pro PCR testování. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na 
dobu určitou od 1. 12. 2021 do 29. 12. 2021. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2797/R/291121: 
 
záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 213/1 o výměře 15 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Piaristická, za účelem umístění odběrové buňky pro 
PCR testování.  
  
Z: Viera Mazalová 
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2798/R/291121: 
 
pacht části pozemku parc. č. 933 o výměře 15 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Lázeňská, xxx, trvale 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 
 
2799/R/291121: 
 
ve věci 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 kat. území Moravská Třebová, ul. 
Dukelská za účelem výstavby bytového domu, komisi pro otevření obálek a jejich 
následné vyhodnocení ve složení: 
Ing. Miloš Mička 
Ing. Pavel Charvát 
JUDr. Miloš Izák 
Bc. Viera Mazalová 
Ing. arch. Tomáš Slavík  
Ing. arch. Tomáš Vrtek  
Ing. arch. Ondřej Zdvomka  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2800/R/291121: 
 
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti pro účely projektu "Na hranici na hraně - Bike 
resort Moravská Třebová, část singletracky" s Povodím Moravy, s.p., se sídlem 
Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 70890013, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města souhlasí: 
 
2801/R/291121: 
 
s přenecháním užívání části nemovité věci - pozemku parc. č. 1199/1 společnosti 
GREEN Logistics CZ s.r.o., se sídlem Osadní 799/26, Holešovice, 170 00 Praha 7, 
IČO: 09632409, za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních 
pneumatik, v souladu s předloženým návrhem.  
  
Z: Vítězslav Škrabal 
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Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2802/R/291121: 
 
schválit následující pravidla rozpočtového provizoria města Moravská Třebová na I. 
čtvrtletí roku 2022 (v tis. Kč): 
 
Rozpočtové zdroje:   
1+2+3+4 Rozpočtové příjmy CELKEM 73 050,00 
    
Financování   
8 Změna stavu prostředků na bank. účtech 
(zapojení zůstatků finančních prostředků na 
běžných účtech a účelových fondech) 

-6 620,00 

Celkové rozpočtové zdroje 66 430,00 
    
Rozpočtové potřeby:   
5 Běžné výdaje (vč. rozpočtové rezervy) 61 000,00 
6 Investiční výdaje 3 450,00 
5+6 Rozpočtové výdaje CELKEM 64 450,00 
    
Financování   
8 Splátky dlouhodobých půjčených 
prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček 

1 980,00 

Celkové rozpočtové potřeby 66 430,00 
 
Z: Dana Buriánková 
 
2803/R/291121: 
 
schválit nabytí nemovitých věci - xxx v elektronické dražbě, která se bude konat v 
měsíci xxx.      
  
Z: Viera Mazalová 
 
2804/R/291121: 
 
pověřit radu města stanovením částky nejvyššího podání při elektronické dražbě xxx. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
 
2805/R/291121: 
 
zmocnit radu města dle § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. k nabytí nemovitých 
věci - xxx v elektronické dražbě, která se bude konat xxx.   
  
Z: Viera Mazalová 
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2806/R/291121: 
 
schválit pořízení změny č. 6 územního plánu města Moravská Třebová zkráceným 
postupem a její obsah dle předložených požadavků. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2807/R/291121: 
 
schválit Petra Frajvalda určeným zastupitelem k jednání týkajícímu se změny č. 6 
územního plánu města Moravská Třebová. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2808/R/291121: 
 
schválit předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová č. 
7/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s výší 
poplatku 852 Kč/1 poplatníka/1 rok. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2809/R/291121: 
 
schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 11/2021 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 313 450,00 310,00 313 760,00 

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

36 970,00 0,00 36 970,00 

Celkové rozpočtové zdroje 350 420,00 310,00 350 730,00 
 

Rozpočtové potřeby:       

5+6 Rozpočtové výdaje CELKEM 342 510,00 310,00 342 820,00 

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 350 420,00 310,00 350 730,00 
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b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace 
 

  
dotace 2021 

před úpravou 
úprava    
dotace  

dotace 2021 
po úpravě 

Základní škola Mor. Třebová, Palackého 
1351 

4 115,00 13,86 4 128,86 

Kulturní služby města Moravská Třebová 12 118,00 243,10 12 361,10 
 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2810/R/291121: 
 
schválit vklad majetku města inv. č. 3297 TS - vodovodní přípojka - parc. č. 1154,  ul. 
Nová, v pořizovací ceně 9.780,40 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 
 
2811/R/291121: 
 
schválit podání žádosti o převod a následné nabytí do majetku města těchto 
pozemků: 
964/24 o výměře 97 m2, druh pozemku ostatní plocha 
964/25 o výměře 37 m2, druh pozemku ostatní plocha 
964/26 o výměře 326 m2, druh pozemku ostatní plocha 
964/27 o výměře  21 m2, druh pozemku ostatní plocha 
964/28 o výměře 155 m2, druh pozemku ostatní plocha 
964/29 o výměře  10 m2, druh pozemku ostatní plocha 
964/30 o výměře 338 m2, druh pozemku ostatní plocha 
964/31 o výměře 41 m2, druh pozemku ostatní plocha 
964/32 o výměře 342 m2, druh pozemku ostatní plocha 
964/33 o výměře  3 m2, druh pozemku ostatní plocha 
964/34 o výměře 26 m2, druh pozemku ostatní plocha 
964/35 o výměře  2 m2, druh pozemku ostatní plocha 
964/36 o výměře 26 m2, druh pozemku ostatní plocha 
964/37 o výměře 3 m2, druh pozemku ostatní plocha 
964/38 o výměře 84 m2, druh pozemku ostatní plocha 
964/39 o výměře 27 m2, druh pozemku ostatní plocha 
964/40 o výměře 20 m2, druh pozemku ostatní plocha 
964/41 o výměře 28 m2, druh pozemku ostatní plocha 
964/42 o výměře 93 m2, druh pozemku ostatní plocha                        
 
vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, z vlastnictví Pardubického kraje, 
se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO: 70892822.     
  
Z: Viera Mazalová 
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2812/R/291121: 
 
schválit předložený návrh Obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová č. 
6/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 
  
Z: Pavel Báča 
 
2813/R/291121: 
 
schválit předložené dokumenty - Memorandum o spolupráci v rámci Koordinovaného 
přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ mezi územním celkem Moravská Třebová a 
Odborem pro sociální začleňování (Agenturou) Ministerstva pro místní rozvoj, Statut 
a jednací řád lokálního partnerství a Popis spolupráce v oblasti sociálního 
začleňování. 
  
Z: Jitka Selingerová 
 
2814/R/291121: 
 
zvolit tyto přísedící Okresního soudu ve Svitavách pro volební období 2022 - 2026: 
- Miroslav Kupsa, bytem xxx 
- Pavel Vaňous, bytem xxx 
- JUDr. Miloš Izák, xxx 
- Ivana Kantůrková, xxx 
  
Z: Tereza Sísová 
 
2815/R/291121: 
 
schválit uzavření Memoranda o partnerství a spolupráci mezi městem Moravská 
Třebová a Elektrárnou Opatovice a.s., IČO: 28800621 dle předloženého návrhu.  
  
Z: Petr Frajvald 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2816/R/291121: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
2817/R/291121: 
 
předložený zápis z jednání samosprávné komise Udánky ze dne 11.11.2021.  
  
 
2818/R/291121: 
 
předložený zápis z jednání komise prevence kriminality ze dne 22.11.2021. 
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2819/R/291121: 
 
předložený zápis z jednání komise památkové péče ze dne 03.11.2021. 
  
2820/R/291121: 
 
čerpání rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku 
příspěvkové organizace Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové 
do výše 70.000 Kč k rozvoji činnosti organizace v roce 2021. 
  
2821/R/291121: 
 
čerpání rezervního fondu z ostatních titulů příspěvkové organizace Základní škola 
Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy do výše 1.332.800 Kč v roce 
2021 k rozvoji činnosti organizace.  
  
Z: Mgr. Petr Vágner 
 
2822/R/291121: 
 
další čerpání rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku 
příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Moravská Třebová do výše 300.000 Kč v roce 2021 k 
rozvoji činnosti organizace. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2823/R/291121: 
 
dočasné použití finanční prostředků rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného 
výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Moravská Třebová, 
Palackého 1351, okres Svitavy na realizaci projektu r. č. 
20/004/19210/453/200/004667/KFRP/001 „Modernizace výuky“. 
  
Z: Mgr. Petr Vágner 
2824/R/291121: 
 
předloženou Koncepci marketingové strategie města Moravská Třebová, 
zpracovanou xxx.  
  
 
 
2825/R/291121: 
 
cenu vodného od 01.01.2022 ve výši 46,54 Kč/m3 bez DPH 
cenu stočného od 01.01.2022 ve výši 49,55 Kč/m3 bez DPH 
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Rada města jmenuje: 
 
2826/R/291121: 
 
Radovana Zobače tajemníkem komise prevence kriminality.  
  
Z: Tereza Sísová 
 
2827/R/291121: 
 
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 
komisi 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. 
 
- člen určený zřizovatelem (předseda) - Ing. Miloš Mička 
- člen určený zřizovatelem – Ing. Daniela Maixnerová 
- člen určený krajským úřadem - Mgr. Silvie Anýžová 
- odborník v oblasti státní správy - Mgr. Jindřiška Klaudová 
- odborník v oblasti organizace a řízení ve školství - Mgr. Klára Jelínková 
- školní inspektor České školní inspekce - Mgr. Milena Pokorná 
- pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace – Mgr. Jiří Kobylka 
  
Z: Jitka Selingerová 
 
Rada města pověřuje: 
 
2828/R/291121: 
 
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 Domu dětí a mládeže a zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků Moravská Třebová Jevíčská 55, 571 01 
Moravská Třebová, Mgr. Jitku Selingerovou, funkcí tajemníka konkursní komise. 
  
Z: Jitka Selingerová 
 
Rada města ustanovuje: 
 
2829/R/291121: 
 
komisi pro výběr čestných hrobů na pohřebišti na Křížovém vrchu v Moravské 
Třebové ve složení: 
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- Mgr. Radko Martínek - člen, Petr Frajvald - náhradník 
- Mgr. Jaroslava Skácelíková - člen, Ing. Marie Moravcová - náhradník 
- Mgr. Monika Marhounová - člen, Mrg. Tomáš Thun - náhradník 
- Josef Dvořák - člen, Vítězslav Škrabal - náhradník 
- Bc. Viera Mazalová - člen 
- Bc. Veronika Škrancová - člen 
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města ruší: 
 
2830/R/291121: 
 
své usnesení č. 1537/071204, kterým schválila vzorové smluvní podmínky nájmu 
hrobového místa podle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2831/R/291121: 
 
své usnesení č. 1494/041200, kterým schválila výši poplatků za pronájem hrobových 
míst. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
V Moravské Třebové 29.11.2021 
Zapsal: Mgr. Tereza Sísová 
 

 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


