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 Usnesení rady města ze dne  10.01.2022 

Usnesení 
 
z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 10.01.2022 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2865/R/100122: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
2866/R/100122: 
 
předložený plán práce komise památkové péče v roce 2022. 
  
Z: Eva Štěpařová 
 
2867/R/100122: 
 
poskytnutí dotace z rozpočtu města v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015, 
Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová, ve znění 
pozdějších dodatků, Regionálnímu sdružení sportů Svitavy, se sídlem Kapitána 
Nálepky 1544/39, 568 02 Svitavy, IČO: 435805, ve výši 10.000 Kč, na zajištění 
organizace ankety o nejúspěšnějšího sportovce okresu Svitavy – Nejúspěšnější 
sportovec roku 2021.  
  
Z: Dana Buriánková 
 
2868/R/100122: 
 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Regionálním sdružením sportů Svitavy, se sídlem 
Kapitána Nálepky 1544/39, 568 02 Svitavy, IČO: 435805 o poskytnutí dotace ve výši 
10.000 Kč na zajištění organizace ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2021 okresu 
Svitavy v souladu s předloženým vzorem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2869/R/100122: 
 
předložený aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace Sociální služby 
města Moravská Třebová pro rok 2021. 
  
Z: Milan Janoušek 
 
2870/R/100122: 
 
opravu usnesení č. 2838/R/201221 takto: chybně uveden prostor sloužící podnikání - 
kavárna na Knížecí louce o výměře 78 m2, nacházející se v budově č. p. 1665 v ul. 



 Město Moravská Třebová  
 2   

 Usnesení rady města ze dne  10.01.2022 

Gorazdově č. o. 14 v Moravské Třebové, správně má být uveden prostor sloužící 
podnikání - kavárna na Knížecí louce o výměře 112 m2, nacházející se v budově č. p. 
1665 v ul. Gorazdově č. o. 14 v Moravské Třebové. Ostatní ujednání zůstávají beze 
změny. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2871/R/100122: 
 
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 
 
2872/R/100122: 
 
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. 4659/1, v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové. 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 
 
2873/R/100122: 
 
znění dotazníku pro zájemce o vybudování optické sítě v Moravské Třebové dle 
předloženého návrhu a jeho rozeslání zájemcům. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2874/R/100122: 
 
uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci veřejné zakázky 
"Výměna kanalizace a výměna vodovodu, ul. Nerudova - Moravská Třebová", a to se 
Skupinovým vodovodem Moravskotřebovska, IČO: 72053453. 
  
Z: Viera Mazalová 
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2875/R/100122: 
 
umístění zařízení lunaparku xxx, bytem xxx, na nám. T. G. Masaryka v Moravské 
Třebové v termínech od 12.06.2022 do 19.06.2022 a od 27.09.2022 do 09.10.2022 s 
tím, že kromě místního poplatku za užívání veřejného prostranství uhradí i částku za 
pronájem náměstí ve výši 10.000 Kč. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2876/R/100122: 
 
vzor smlouvy o zapojení do obecního systému nakládání s komunálním odpadem na 
území města Moravská Třebová dle předloženého návrhu. 
  
Z: Pavel Báča 
 
2877/R/100122: 
 
uzavření smlouvy o výpůjčce části nemovité věci za účelem zřízení veřejného místa 
zpětného odběru odpadních pneumatik s firmou GREEN Logistics CZ s.r.o., IČO 
09632409, Osadní 799/26, Holešovice, 170 00 Praha 7, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Pavel Báča 
 
2878/R/100122: 
 
uzavření smlouvy o výpůjčce části nemovité věci za účelem zřízení veřejného místa 
zpětného odběru odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů s firmou 
GREEN Logistics CZ s.r.o., IČO 09632409, Osadní 799/26, Holešovice, 170 00 
Praha 7, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Pavel Báča 
 
2879/R/100122: 
 
platy ředitelů školských příspěvkových organizací města od 01.01.2022 v souladu s 
nařízením vlády č. 531/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o 
platových poměrech  zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů, a ve vazbě na vnitřní předpis č. 3/2018, Pravidla pro 
poskytování příplatku za vedení, osobního, zvláštního a specializačního příplatku 
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Moravská Třebová, v 
souladu s předloženým návrhem.  
  
Z: Helena Brziaková 
 
2880/R/100122: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Stezka pro chodce a cyklisty 
Moravská Třebová - Útěchov - II. a III. etapa" společnost M- SILNICE a.s., se sídlem 
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868. 
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Z: Viera Mazalová 
 
2881/R/100122: 
 
uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě OISM č. 0046-21 k výkonu „TDI a BOZP 
pro akci Rekonstrukce kanalizace a komunikace ul. Svitavská“ s firmou JAFIS s.r.o., 
Moravská 786, 570 01 Litomyšl, IČO: 25963244, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
2882/R/100122: 
 
uzavření smlouvy s xxx  a společností RENT Group s.r.o. IČO: 27358089, se sídlem 
Vikové-Kunětické 1935, 430 01 Chomutov, za účelem úpravy společného postupu při 
povolování a realizaci stavby nákupního areálu v lokalitě Jihozápad, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
 
Rada města souhlasí: 
 
2883/R/100122: 
 
s uzavřením smlouvy s vlastníkem TI – o realizaci překládky sítě elektronických 
komunikací se společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 
190 00 Praha 9, IČO: 04084063, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
2884/R/100122: 
 
s přijetím nepatrného majetku ve výši 7 308 Kč po zemřelém xxx,  naposledy bytem 
xxx, zemř. dne xxx. 
  
Z: Lenka Sedláková 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2885/R/100122: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
 
 



 Město Moravská Třebová  
 5   

 Usnesení rady města ze dne  10.01.2022 

 
2886/R/100122: 
 
předložený zápis z jednání komise památkové péče ze dne 15.12.2021 a 
předloženou zprávu o činnosti komise památkové péče v roce 2021.  
  
Z: Mgr. Radko Martínek 
 
2887/R/100122: 
 
zápis z jednání Samosprávné komise Boršov ze dne 30.11.2021.  
  
2888/R/100122: 
 
čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská 
Třebová k nákupu elektrické polohovatelné vany v pořizovací ceně 186.808,30 Kč 
včetně DPH. 
 
 
Rada města jmenuje: 
 
2889/R/100122: 
 
P. Mgr. Tomáše Eliáše Paseku OFM členem komise památkové péče rady města.  
  
Z: Eva Štěpařová 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
2890/R/100122: 
 
v souladu se zákonem č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, zadávací řízení 
na veřejnou zakázku na realizaci stavby: "Výměna kanalizace a výměna vodovodu, 
ul. Nerudova - Moravská Třebová", a to dle zadávací dokumentace, která je přílohou 
usnesení, a schvaluje:  
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1.  Komisi pro otevírání obálek  
-  Ing. Boris Vrbka - člen 
-  Ing. Miloš Mička - člen, Petr Frajvald - náhradník 
-  Ing. Kristýna Indrová - člen, Petra Procházková - náhradník 
  
2.  Hodnoticí komisi ve složení:  
- Ing. Miloš Mička - člen, Petr Frajvald - náhradník  
- Soňa Borovcová - člen, Mgr. Bc. Libor Cach - náhradník 
- JUDr. Miloš Izák - člen, Miroslav Jurenka - náhradník  
- Ing. Kristýna Indrová - člen, Petra Procházková - náhradník 
- Petr Dobroucký - člen, Helena Dobroucká - náhradník 
 
3. Hodnoticí kritéria obsažená v oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění:  
-  nabídková cena včetně DPH - 100 %    
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
 
V Moravské Třebové 10.01.2022 
Zapsal: Mgr. Tereza Sísová 

 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


