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 Usnesení rady města ze dne  20.12.2021 

Usnesení 
 
z 96. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.12.2021 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2832/R/201221: 
 
předložený program schůze rady města. 
 
2833/R/201221: 
 
předložené návrhy rozpočtů příspěvkových organizací města na rok 2022. Upraví-li 
zřizovatel výši příspěvku na provoz příspěvkové organizace, je ředitel povinen upravit 
výši nákladů tak, aby rozpočet organizace byl vyrovnaný popř. přebytkový. Totéž 
platí při změně výnosů organizace z jiných zdrojů (doplňková činnost, dotace z 
Pardubického kraje ze státního rozpočtu popř. EU, příspěvek od Úřadu práce,…). 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2834/R/201221: 
 
předložené návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města 
na roky 2023, 2024. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2835/R/201221: 
 
navýšení mzdového limitu Základní školy U Kostela Moravská Třebová pro rok 2021 
na 320.000 Kč (bez dotací z MŠMT, vč. náhrad, bez zákonných odvodů, vč. dotací 
poskytnutých od jiných subjektů). 
  
Z: Mgr. Zdenka Šafaříková 
 
2836/R/201221: 
 
navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Základní škola Moravská 
Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy pro rok 2021 na částku 457.000 Kč (bez 
dotací MŠMT, vč. náhrad, dotací a příspěvků poskytnutých od jiných subjektů, bez 
zákonných odvodů). 
  
Z: Mgr. Petr Vágner 
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2837/R/201221: 
 
záměr pachtu pozemku parc. č. 159/1 o výměře 281 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Ztracená, za účelem využití jako zahrady u rodinného domu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2838/R/201221: 
 
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání - kavárny na Knížecí louce o výměře 
78 m2, nacházejícího se v budově č. p. 1665 v ul. Gorazdově č. o. 14 v Moravské 
Třebové. Smlouva s novým nájemcem bude uzavřena na dobu neurčitou s 
šestiměsíční výpovědní lhůtou. Měsíční nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 
3.500 Kč bez DPH. Nájemci bude poskytnuta sleva z nájmu ve výši 70%  za období 
od 01.11. do 31.03. následujícího roku. 
 
Nájemce se zavazuje dodržovat tyto podmínky pronájmu: 
- využití prostor pro zajištění občerstvení návštěvníků, kavárna bude mít 

celoroční provoz. ZÁJEMCE NAVRHNE OTEVÍRACÍ DOBU. Jedenkrát týdně 

může nájemce stanovit sanitární den, a to mimo pátek – neděle  

- nájemce je povinen umožnit návštěvníkům areálu Knížecí louky bezplatné 

použití hygienického zázemí (WC) v kavárně  

- nájemce zajistí běžnou údržbu a provoz hygienického zázemí. Pronajímatel 

bude nájemci hradit měsíčně 1.000 Kč na zajištění tohoto provozu 

- nájemce je povinen bezplatně zpřístupnit veřejnosti dětské hřiště navazující na 

kavárnu; správu, bezpečný provoz a úklid hřiště zajišťuje nájemce bezúplatně; 

opravy a údržbu dětského hřiště zajišťují Technické služby Moravská Třebová 

s.r.o.; pronajímatel hradí náklady na zajištění a provedení pravidelných revizí 

hracích prvků na hřišti 

- nájemce nesmí provádět stavební a jiné úpravy a nesmí měnit vybavení 

prostoru bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele 

- zákaz kouření v celé budově 

- zákaz umisťování výherních hracích přístrojů a videoloterijních terminálů 

- dodržovat provozní řád a dále hygienické, bezpečnostní, požární a další 

zákonné předpisy 

Z: Viera Mazalová 
 
2839/R/201221: 
 
ukončení nájemní smlouvy č. 438, uzavřené dne 31.5.2019, ve znění pozdějších 
dodatků, mezi městem Moravská Třebová, jako pronajímatelem, Technickými 
službami Moravská Třebová s.r.o., jako pronajímatelem v zastoupení, a Michaelou 
Siderov, IČO: 08138508, bytem xxx,  jako nájemcem, ve věci pronájmu prostoru 
sloužícího podnikání - kavárny na Knížecí louce, a to dohodou ke dni 31.01.2022. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2840/R/201221: 
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nájem části pozemku parc. č. 3409/1 o výměře 400 m2, v obci a katastrálním území 
Linhartice, společnosti Lesy České republiky, s. p., IČO: 42196451, se sídlem 
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, za účelem 
zřízení skládky vytěženého dřeva. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady 
města č. 2277/R/260421, bod 2, ve výši 15 Kč/1 m2/1 rok, bez DPH. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou, tj. od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, 
dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2841/R/201221: 
 
nájem části pozemku parc. č. 1376/1 o výměře 12 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní, xxx, trvale bytem xxx Moravská Třebová, za účelem 
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 
 
2842/R/201221: 
 
pacht části pozemku parc. č. 1375 o výměře 22 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní, xxx,  bytem xxx 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 
 
2843/R/201221: 
 
pacht části pozemku parc. č. 1375 o výměře 25 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní, xxx, trvale xxx 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 
 
2844/R/201221: 
 
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 30. 12. 2021 do 31. 12. 2022. 
  
Z: Viera Mazalová 
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2845/R/201221: 
 
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. 2502/3, 3500/1, 3511/3 a 3500/4, 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 
 
2846/R/201221: 
 
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. 938/2, 932/19 a 929, 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 
 
2847/R/201221: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 18 o velikosti 3 + 1 v ul. 
Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s Nemocnicí následné péče Moravská Třebová, 
IČO: 00193895, se sídlem Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová, za účelem 
stabilizace preferovaných zdravotnických profesí. Nájemné bude stanoveno dle 
usnesení rady města č. 1797/R/210920. 
  
Z: Viera Mazalová 
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2848/R/201221: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 217 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s tím, že nájemce vrátí 
městu zpět svůj původní byt č. 311 v předmětném domě. Nájemné bude stanoveno 
dle usnesení rady města č. 1804/R/210920. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2849/R/201221: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 100 o velikosti 1 + 0 v ul. 
Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx. Nájemné bude stanoveno 
dle usnesení rady města č. 1804/R/210920. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2850/R/201221: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové se zájemci v pořadí: 
1. xxx, ubytovaném xxx 
2. xxx, bytem xxx 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1801/R/210920. 
Nájemní smlouva bude prodlužována vždy o 1 měsíc v případě pravidelné měsíční 
úhrady nájemného.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2851/R/201221: 
 
uzavření nájemní smlouvy s xxx, bytem Moravská Třebová, xxx, na byt xxx v ul. 
Hřebečské č. o. 2 v Moravské Třebové.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
2852/R/201221: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok 
na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 v ul. Farní č. o. 1 v Moravské Třebové se xxx, bytem xxx, 
s platností od 01.01.2022 
na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
xxx, s platností od 01.01.2022 
na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 v Moravské Třebové s 
xxx, bytem xxx, s platností od 01.01.2022 
na byt č. 15 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
xxx, s platností od 01.01.2022 
na byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 
s platností od 01.01.2022 
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na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na Zámeckém náměstí č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.01.2022 
na byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Bránské č. o. 10 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
xxx, s platností od 01.01.2022 
na byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové s 
xxx, bytem xxx, s platností od 01.01.2022 
na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 
s platností od 01.01.2022 
na byt č. 2b o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s 
xxx, bytem xxx, s platností od 01.01.2022 
na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 
s platností od 01.01.2022 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2853/R/201221: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s platností od 01.01.2022. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2854/R/201221: 
 
změnu dodatku č. 10 vnitřního předpisu č. 9/2011, Směrnice k provádění 
inventarizace majetku a závazků města Moravská Třebová, ve znění pozdějších 
dodatků, dle předloženého návrhu, spočívající ve změně obsazení inventarizační 
komise "Komunitní klubovna". 
  
Z: Dana Buriánková 
 
Rada města neschvaluje: 
 
2855/R/201221: 
 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Moravská Třebová jako 
povinným a panem xxx, trvale bytem xxx, jako oprávněným, spočívající ve zřízení 
služebnosti stezky a cesty (dle § 1274 a § 1276 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku) ve prospěch vlastníků pozemků parc. č. 1341 a 1342 a k tíži pozemku 
parc. č. 1339/1, vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2856/R/201221: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
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2857/R/201221: 
 
předložený zápis z jednání komise pro informační a komunikační technologie ze dne 
01.12.2021. 
 
2858/R/201221: 
 
předložený zápis z jednání dopravní komise ze dne 20.10.2021. 
  
2859/R/201221: 
 
předložený zápis z jednání komise sociální, zdravotní a péče o děti konané dne 
1.12.2021.  
  
2860/R/201221: 
 
předložený zápis z jednání komise Sbor pro občanské záležitosti ze dne 29.11.2021. 
 
2861/R/201221: 
 
čerpání rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku 
příspěvkové organizace Základní škola U Kostela Moravská Třebová do výše 
150.000 Kč k rozvoji činnosti organizace. 
 
Z: Dana Buriánková 
 
2862/R/201221: 
 
čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace Kulturní služby města Moravská 
Třebová do výše 25.000 Kč k rozvoji činnosti organizace.  
 
Z: Marie Blažková 
 
Rada města pověřuje: 
 
2863/R/201221: 
 
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, Bc. Ivanu Kelčovou, funkcí tajemníka konkursní komise. 
  
Z: Ivana Kelčová 
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Rada města stanovuje: 
 
2864/R/201221: 
 
částku nejvyššího podání při elektronické dražbě pozemku parc. č. 3342 o výměře 
420 m2, druh pozemku jiná plocha, pozemku parc. č. 3343 o výměře 572 m2 a 
pozemku parc. č. 3391 o výměře 3008 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a 
katastrálním území Linhartice, která se bude konat v polovině ledna, a to ve výši 
114.000 Kč.        
  
Z: Viera Mazalová 
T: 17.01.2022 
 
 
V Moravské Třebové 20.12.2021 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


