
 Město Moravská Třebová  
1 

 Usnesení rady města ze dne  24.01.2022 

Usnesení 
 
z 98. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 24.01.2022 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
Rada města schvaluje: 
 
2891/R/240122: 
 
předložený program schůze rady města. 
 
2892/R/240122: 
 
předložený plán činnosti komise sociální, zdravotní a péče o děti na rok 2022.  
  
Z: Milena Páleníková 
 
2893/R/240122: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 582/1 o výměře 543 m2, druh pozemku zahrada v 
obci Moravská Třebová a k.ú. Boršov u Moravské Třebové. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2894/R/240122: 
 
pacht pozemku parc. č. 159/1 o celkové výměře 281 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Ztracená, xxx, trvale bytem xxx, za účelem využití jako 
zahrady u rodinného domu. 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 
 
2895/R/240122: 
 
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. 2740, 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 
 
2896/R/240122: 
 
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro 
účely projektu "Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky" s Povodím 
Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 70890013, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2897/R/240122: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok 
na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 124 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
xxx, s platností od 01.02.2022 
na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové s 
xxx, bytem xxx, s platností od 01.02.2022 
na byt č. 8 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 
s platností od 01.02.2022 
na byt č. 5 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
xxx, s platností od 01.02.2022 
na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 v ul. Olomoucké č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx bytem 
xxx, s platností od 01.02.2022 
na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v ul. Zámecké č. o. 13 v Moravské Třebové se xxx, bytem 
xxx, s platností od 01.02.2022 
na byt č. 2 o velikosti 3 + 1 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.02.2022 
na byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 v Moravské Třebové s 
xxx, bytem xxx, s platností od 01.02.2022 
na byt č. 3 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 21 v Moravské Třebové s 
xxx, bytem xxx, s platností od 01.02.2022 
na byt č. 9 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 
s platností od 01.02.2022 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2898/R/240122: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx s platností od 
01.02.2022, a to v případě úhrady dlužného nájemného před podpisem nové nájemní 
smlouvy. Smlouva bude prodloužena vždy o 1 měsíc v případě pravidelné měsíční 
úhrady nájemného. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
 



 Město Moravská Třebová  
3 

 Usnesení rady města ze dne  24.01.2022 

2899/R/240122: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Bránské č. o. 17 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s platností od 01.02.2022. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2900/R/240122: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 1B o velikosti 1 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s  tím, že předá 
městu byt č. 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 39 v Moravské Třebové. Nájemní 
smlouva bude prodlužována vždy o 1 měsíc v případě pravidelné úhrady nájemného 
a splátky dluhu na nájmu dle uzavřené dohody o splátkách.  Nájemné bude 
stanoveno dle usnesení rady města č. 1801/R/210920. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2901/R/240122: 
 
dohodu o úhradě dluhu ve splátkách tak, že xxx, bytem xxx, uhradí dlužnou částku 
ve výši 10.800 Kč v pravidelných měsíčních splátkách, dle předloženého návrhu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2902/R/240122: 
 
plán financování obnovy kanalizace – Moravská Třebová s výhledem na období do 
roku 2031 dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2903/R/240122: 
 
přílohy pro rok 2022 ke smlouvě o podpoře a údržbě systému č. UMT-020116 (KANC 
38/2002) uzavřené dne 27.05.2002 s firmou CCA Group a. s., se sídlem Praha 2, 
Nové Město, Karlovo náměstí 288/17, IČO: 25695312, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Ing. Marek Němec 
T: 28.02.2022 
 
2904/R/240122: 
 
pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 86,05 m2, nacházejícího se v 
objektu č. p. 371 v ul. Komenského č. o. 46 v Moravské Třebové subjektu Krůček 
Moravská Třebová, IČO: 08411735, se sídlem Boršov 259, 569 21 Moravská 
Třebová, zastoupenému Kateřinou Novotnou, za účelem provozování konceptu 
sdílených kanceláří, tzv. coworkingu. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
šestiměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude stanoveno dle usnesení rady 
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města č. 2532/031297, z takto určeného nájemného bude poskytnuta sleva ve výši 
50 %. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2905/R/240122: 
 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OISM-0065/21 na zhotovení projektové 
dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci "Přístavba k ZŠ Kostelní nám., 
Moravská Třebová", uzavřené se společností OPTIMA, spol. s r. o., IČO: 15030709, 
dle předloženého návrhu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2906/R/240122: 
 
předložená Pravidla zapojení občanů – participativní rozpočet 2022, pro zapojení 
občanů města Moravská Třebová do procesů rozhodování. 
  
Z: Pavlína Horáčková 
 
Rada města neschvaluje: 
 
2907/R/240122: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 3611/1 o výměře 278 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci Moravská Třebová a katastrální území Boršov u Moravské Třebové.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města nesouhlasí: 
 
2908/R/240122: 
 
s ubytováním xxx, trvale bytem v Mladějově na Moravě xxx, na městské ubytovně v 
ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2909/R/240122: 
 
schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 12/2021 rozpočtu města, kterou byly 
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 313 760,00 -9 685,00 304 075,00 
Financování       
8 Změna stavu prostředků na bank. účtech 
(zapojení zůstatků finančních prostředků na 
běžných účtech a účelových fondech) 

36 970,00 7 932,00 44 902,00 

Celkové rozpočtové zdroje 350 730,00 -1 753,00 348 977,00 
        
Rozpočtové potřeby:       
5+6 Rozpočtové výdaje CELKEM 342 820,00 -1 753,00 341 067,00 
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 350 730,00 -1 753,00 348 977,00 
 
b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace 
 

  
dotace 2021 

před úpravou 
úprava   dotace

  
dotace 2021 

po úpravě 
Sociální služby města Mor. Třebová 53 894,66 -825,00 53 069,66 
    
Z: Dana Buriánková 
 
2910/R/240122: 
 
schválit podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku města 
pozemku parc. č. 4155 o výměře 6.078 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku 
parc. č. 4156 o výměře 1.190 m2, druh pozemku ostatní plocha, v obci Moravská 
Třebová a k.ú. Boršov u Moravské Třebové a pozemku parc. č. 4020 o výměře 546 
m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 4021 o výměře 771 m2, druh 
pozemku ostatní plocha a pozemku parc. č. 4022 o výměře 477 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, z  vlastnictví  České 
republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha, IČO: 69797111. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2911/R/240122: 
 
schválit předložený časový plán provádění opatření programu zlepšování kvality 
ovzduší. 
  
Z: Pavel Báča 
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Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města: 
 
2912/R/240122: 
 
schválit poskytnutí finanční podpory z prostředků obce na instalaci akumulačních 
nádob. 
  
Z: Pavel Báča 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2913/R/240122: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
2914/R/240122: 
 
předloženou informaci o stavu Městského kamerového dohlížecího systému města 
Moravská Třebová. 
  
Z: Radovan Zobač 
 
2915/R/240122: 
 
předloženou zprávu o vyřizování stížností a petic za II. pololetí roku 2021.  
  
2916/R/240122: 
 
předloženou zprávu za rok 2021 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, Městským úřadem Moravská Třebová. 
  
2917/R/240122: 
 
předložené žádosti o změnu územního plánu. 
  
Rada města jmenuje: 
 
2918/R/240122: 
 
na základě konkursního řízení konaného dne 20.01.2022, v souladu s ustanovením § 
102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění, paní Bc. Andreu Aberlovou ředitelkou příspěvkové 
organizace Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Moravská Třebová s účinností od 01.02.2022. 
  
Z: Ivana Kelčová 
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Rada města vyhlašuje: 
 
2919/R/240122: 
 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávací 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci stavby: "Hospodaření se 
srážkovými vodami v intravilánu - úprava plochy ul. Svitavská p. p. č. 1457/1", a to 
dle zadávací dokumentace, která je přílohou výzvy, a schvaluje:  
 
1.  Hodnoticí komisi ve složení:  
- Ing. Miloš Mička - člen, Ing. Daniela Maixnerová - náhradník  
- Petr Frajvald - člen, Ing. Libor Kocum - náhradník 
- JUDr. Miloš Izák - člen, Miroslav Jurenka - náhradník  
- Ing. Kristýna Indrová - člen, Petra Procházková - náhradník 
- Pavel Mitáš - člen, Ing. Boris Vrbka - náhradník 
 
2. Hodnoticí kritéria obsažená v oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění:  
-  nabídková cena včetně DPH - 100 %     
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města ukládá: 
 
2920/R/240122: 
 
odboru investic a správy majetku připravit zpracování obsahu změny č. 7 územního 
plánu města Moravská Třebová. 
  
Z: Viera Mazalová 
T: 31.03.2022 
 
 
V Moravské Třebové 24.01.2022 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


