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Usnesení 
 
z 101. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.02.2022 

od 17:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
Rada města schvaluje: 
 
2927/R/210222: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
2928/R/210222: 
 
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, spolku Deset jarních kilometrů, z.s., sídlo Holandská 1399/2, 
Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 09224467, ve výši 5.000 Kč, na zajištění 
organizace běžeckého závodu pro děti a dospělé.  
  
Z: Dana Buriánková 
 
2929/R/210222: 
 
uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Deset jarních kilometrů, z.s., sídlo 
Holandská 1399/2, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 09224467, o 
poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč na zajištění organizace běžeckého závodu pro 
děti a dospělé v souladu s předloženým vzorem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2930/R/210222: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 1238/4 o výměře 10 m2, druh pozemku ostatní 
plocha a pozemku parc. č. 1238/5 o výměře 3 m2, druh pozemku zastavěná plocha a 
nádvoří vše v obci a katatastrálním území Moravská Třebová.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
2931/R/210222: 
 
záměr prodeje podílu id. 5792/10000 pozemku parc. č. 51/3 o výměře 521 m2, druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část Předměstí, ul. Brněnská.     
  
Z: Viera Mazalová 
 
2932/R/210222: 
 
záměr bezúplatného převodu části  pozemku parc. č. 1178/62 o výměře 418 m2 
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(jedná se cca o 48 m2), druh pozemku orná půda a části pozemku parc. č. 1199/4 o 
výměře 3.968 m2 (jedná se cca o 16 m2), druh pozemku ostatní plocha, vše v obci a 
katastrálním území Moravské Třebové do vlastnictví ČR, Hasičského záchranného 
sboru Pardubického kraje, Teplého 1526, Pardubice, IČO: 70885869.     
  
Z: Viera Mazalová 
 
2933/R/210222: 
 
záměr bezúplatného převodu pozemku parc. č. 2582/24 o výměře 833 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 2582/25 o výměře 489 m2, druh pozemku 
ostatní plocha a pozemku parc. č. 2608/9 o výměře 274 m2, druh pozemku ostatní 
plocha vše v obci a katastrálním území Moravské Třebové do vlastnictví TJ Slovan 
Moravská Třebová, z.s., se sídlem Nádražní 1145/12, IČO: 43508511.     
  
Z: Viera Mazalová 
 
2934/R/210222: 
 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a následné uzavření 
vlastní smlouvy o zřízení služebnosti se společností CETIN a. s., IČO: 04084063, se 
sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, za účelem zřízení a provozování 
komunikačního vedení na pozemku parc. č. 3808/8, v obci Moravská Třebová a 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové. Rozsah služebnosti bude vyznačen 
v geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení služebnosti. 
Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za úplatu formou jednorázové odměny 
ve výši 200 Kč za každý započatý metr délkový zařízení uloženého v budoucím 
služebném pozemku, nejméně však 1 000 Kč/akce. K této částce bude připočtena 
daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. Náklady 
spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný ze služebnosti. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2935/R/210222: 
 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., 
IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, za účelem zřízení a 
provozování zemního kabelového vedení nízkého napětí a přípojkových skříní na 
pozemcích parc. č. 964/9, 964/18, 964/19, 964/20, 964/21, 2489, 2502/3, 2509/1, 
2509/2, 2509/6, 2509/7, 2509/8, 2509/11, 2509/14, 2509/15, 2509/17, 2509/18, 
2510/1, 2556/1, 2556/26, 3500/2, 3500/3, 3513/2, 3514/2, 3515/2, 3516/2, 3525/6, 
3527/6, 3527/9, 3527/10, 3527/11, 3530/1, 3530/24, 3535, 3547, 3550/2, 3550/3, 
3550/6, 3550/7, 3550/8, 3550/9, 3550/10, 3550/11, 3550/15, 3550/16, 3550/17, 
3550/18, 3550/19, 3550/21, 3550/22, 3550/23, 3550/24, 3575/3, 3600/1, 3606, 
3618/1, 3618/4, 3618/5, 3620/5, 3622, 3625/2, 3630/2, 3630/4, 3633/1, 3635/12, 
3635/17, 3636/2, 3637/2, 3650/4, 3650/5, 3650/8/, 3650/9, 3650/10, 3650/11, 
3650/12, 3650/13, 3650/14, 3650/15, 3650/16, 3650/18, 3650/19, 3650/20, 3650/21, 
3651/2, 3662, 3663/7, 3664/44, 3668, 3722/3, 3722/4, 3807/1, 3742/1, 3742/2, 3743, 
3749/2, 3752/1, 3787, 3794, 3799/1, 3802/3 a 3802/4, vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová. Rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrických 
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plánech, které jsou nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za úplatu formou jednorázové odměny ve 
výši 200 Kč za každý započatý metr délkový zařízení uloženého ve služebném 
pozemku, což dle geometrických plánů činí 609 200 Kč. 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 věčného břemene. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2936/R/210222: 
 
uzavření smlouvy pro zhotovení změny č. 6 územního plánu města Moravská 
Třebová s Ing. arch. Dagmar Vaníčkovou, Al. Hanuše 182, 561 64 Jablonné nad 
Orlicí, IČO: 66844690, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2937/R/210222: 
 
uzavření nájemní smlouvy pro účely projektu "Stezka pro chodce a cyklisty Moravská 
Třebová - Útěchov - III. etapa"  s Lesy České republiky , s.p., se sídlem Přemyslova 
1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2938/R/210222: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok 
na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 v Moravské Třebové s 
xxx, bytem xxx, s platností od 01.03.2022 
na byt č. 19 o velikosti 2 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
xxx, s platností od 01.03.2022 
na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 
zastoupenou opatrovníkem Městem Moravská Třebová, se sídlem nám. T. G. 
Masaryka 32/29, Moravská Třebová, a xxx, zastoupenou opatrovníkem Městem 
Moravská Třebová, se sídlem nám. T. G. Masaryka 32/29, Moravská Třebová, s 
platností od 01.03.2022 
na byt č. 6 o velikosti 1 + 0 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.03.2022 
na byt č. 4A o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové s 
xxx, bytem xxx, s platností od 01.03.2022 
na byt č. 6 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Msaryka č. o. 23 v Moravské Třebové s 
xxx, bytem xxx, s platností od 01.03.2022 
na byt č. 2 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 
s platností od 01.03.2022 
na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 37 v Moravské Třebové s 
xxx, bytem xxx, s platností od 01.03.2022 
na byt č. 5 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové s 
xxx, bytem xxx, s platností od 01.03.2022 
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na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 v ul. Olomoucké č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.03.2022 
na byt č. 5 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové  
s xxx, bytem xxx, s platností od 01.03.2022 
na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové  
s xxx, bytem xxx, s platností od 01.03.2022 
na byt č. 13 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové se xxxx, 
bytem xxx, s platností od 01.03.2022 
na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v ul. Farní č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx,  
s platností od 01.03.2022 
na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové s 
xxx, bytem xxx, s platností od 01.03.2022 

 
Z: Viera Mazalová 
 
2939/R/210222: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s platností od 
01.03.2022. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2940/R/210222: 
 
pronájem prostoru sloužícího podnikání - kavárny na Knížecí louce o výměře 92,38 
m2, nacházejícího se v budově č. p. 1665 v ul. Gorazdově č. o. 14 v Moravské 
Třebové subjektu Speramus s.r.o. , IČO: 01814508, se sídlem Kostelní nám. 24/3, 
Město, 571 01 Moravská Třebová. 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: 
 
- prostory musí být využity pro zajištění občerstvení návštěvníků, kavárna bude mít 

celoroční provoz  

- otevírací doba navržena nájemcem: v pondělí zavřeno, úterý - čtvrtek 10:00 - 

11:30, 12:00 - 18:00, pátek - sobota 10:00 - 11:30, 12:00 - 20:00, neděle 10:00 - 

11:30, 12:00 - 19:00 

- 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 
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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 

- nájemce je povinen dodržovat provozní řád a dále hygienické, bezpečnostní, 

požární a další zákonné předpisy 

- zákaz kouření v celé budově 

- zákaz umisťování výherních hracích přístrojů a videoloterijních terminálů 

  
Z: Viera Mazalová 
 
2941/R/210222: 
 
uzavření příkazní smlouvy na výkon funkce městského architekta Města Moravská 
Třebová s Ing. arch. Tomášem Slavíkem, Komenského 17, 561 12 Brandýs nad 
Orlicí, IČO: 73773085, dle předloženého návrhu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2942/R/210222: 
 
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě příkazní č. 0055/2020 uzavřené mezi Městem 
Moravská Třebová a Ing. Lukášem Šteflem, PhD., IČO: 87804565, dle předloženého 
návrhu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2943/R/210222: 
 
uzavření smlouvy o dílo č. OISM-0014/22 na realizaci modernizace veřejného 
osvětlení v části ul. Svitavská dle předloženého návrhu s Technickými službami 
Moravská Třebová s.r.o., IČO: 25970399, v souladu s předloženým návrhem.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2944/R/210222: 
 
uzavření smlouvy o dílo č. OISM-0015/22 na realizaci vegetačních úprav v části ul. 
Svitavská, dle předloženého návrhu. Smlouva o dílo bude uzavřená s Technickými 
službami Moravská Třebová s.r.o., IČO: 25970399, v souladu s předloženým 
návrhem.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2945/R/210222: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2019, směrnicí Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, pro zadávací řízení na veřejnou zakázku „Půdní vestavba – zřízení 
spisovny, MÚ ul. Olomoucká 178/2“: 
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1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k podání nabídky: 
 
- JS Moravská Třebová s.r.o., 571 01, Linhartice č. p. 60, IČO: 28811852 
- Cyril Jirouš, Karla Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 47486180 
- Miroslav Lopour, Piaristická 136/3, Moravská Třebová, IČO: 16207203    
- HPK Stavby s.r.o., Západní 1258/39, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 24141640 
- David Čonka, Moravská Třebová - Boršov č. ev. 32, IČO: 72901969 
 
2. Hodnoticí komisi ve složení:  
- Ing. Miloš Mička – člen, Petr Frajvald - náhradník 
- Petr Matějka – člen, Bc. Petra Procházková - náhradník  
- JUDr. Miloš Izák – člen, Miroslav Jurenka - náhradník 
 
3. Hodnoticí kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- celková nabídková cena bez DPH - 100 %    
  
Z: Viera Mazalová 
 
2946/R/210222: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2019, směrnicí Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, pro zadávací řízení na veřejnou zakázku „Zámek – obnova fasády a 
klemp. prvků – východní strana, Zámecké nám. 185/1“: 
 
1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k podání nabídky: 
 
- JS Moravská Třebová s.r.o., 571 01, Linhartice č. p. 60, IČO: 28811852 
- Cyril Jirouš, Karla Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová, IČO:47486180 
- Miroslav Lopour, Piaristická 136/3, Moravská Třebová, IČO: 16207203    
- HPK Stavby s.r.o., Západní 1258/39, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 24141640 
- David Čonka, Moravská Třebová - Boršov č. ev. 32, IČO: 72901969 
 
2. Hodnoticí komisi ve složení:  
- Ing. Miloš Mička – člen, Petra Frajvald - náhradník 
- Petr Matějka – člen, Bc. Petra Procházková - náhradník  
- JUDr. Miloš Izák – člen, Miroslav Jurenka - náhradník 
 
3. Hodnoticí kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- celková nabídková cena bez DPH - 100 %    
  
Z: Viera Mazalová 
 
2947/R/210222: 
 
uzavření dodatku č. 2 k vnitřnímu předpisu č. 8/2010, Zásady pro manipulaci se 
zbraněmi a střelivem v majetku města Moravská Třebová, v souladu s předloženým 
návrhem.  
  
Z: Radovan Zobač 
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2948/R/210222: 
 
připojení města Moravská Třebová k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne 10. 
března 2022. 
  
Z: Pavel Šafařík 
 
2949/R/210222: 
 
vyvěšení tibetské vlajky v rámci připojení města Moravská Třebová k mezinárodní 
kampani „Vlajka pro Tibet“ v týdnu od 7. do 13. března 2022. 
  
Z: Pavel Šafařík 
 
2950/R/210222: 
 
uzavření smlouvy o pronájmu prostor tělocvičny na ulici Olomoucká 2, Moravská 
Třebová s pronajímatelem Základní škola U Kostela Moravská Třebová, Kostelní 
nám. 21/2, Město, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 63609053, dle předloženého 
návrhu. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2951/R/210222: 
 
 v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2019, směrnicí Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, pro zadávací řízení na veřejnou zakázku „Opravy místních 
komunikací 2022“: 
 
1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k podání nabídky: 
 
- M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868  
- SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl, IČO: 25274104 
- Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16,412 01 Litoměřice, IČO: 62743881 
- EUROVIA CS, a. s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha, IČO: 45274924 
- STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha, IČO: 60838744 
 
2. Hodnoticí komisi ve složení:  
- Ing. Miloš Mička – člen, Petra Frajvald - náhradník 
- Petr Matějka – člen, Bc. Petra Procházková - náhradník  
- JUDr. Miloš Izák – člen, Miroslav Jurenka - náhradník 
 
3. Hodnoticí kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- celková nabídková cena bez DPH - 100 %    
 
Z: Viera Mazalová 
 
2952/R/210222: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na: 
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- byt č. 104 o velikosti 2 + 0 v ul. Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.03.2022 

- byt č. 7 o velikosti 2 + 1 v ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.03.2022, s podmínkou úhrady závazků vůči městu po 

splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy  

  
Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2953/R/210222: 
 
schválit podání žádosti o převod a následné nabytí do majetku města pozemku parc. 
č. 1418 o výměře 377 m2, druh pozemku ostatní plocha a pozemku parc.č. 1419 o 
výměře 670 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 
 
2954/R/210222: 
 
schválit  
 
- prodej ideální 1/2 pozemku parc. č. 1739/23 o výměře 123 m2, druh pozemku 

travní porost xxx, bytem xxx, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 7.995 

Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující uhradí 

náklady spojené s převodem ve výši 1.538 Kč.  

- prodej ideální 1/2 pozemku parc. č. 1739/23 o výměře 123 m2, druh pozemku 

travní porost xxx, bytem xxx, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 7.995 

Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující uhradí 

náklady spojené s převodem ve výši 1.538 Kč. 

- prodej pozemku parc. č. 1739/40 o výměře 46 m2, druh pozemku travní porost, 

pozemku parc.č. 1739/41 o výměře 93 m2, druh pozemku travní porost a 

pozemku parc. č. 1739/43 o výměře 55 m2, druh pozemku travní porost xxx, 

bytem xxx, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 25.220 Kč, kterou kupující 

uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující uhradí náklady spojené s 

převodem ve výši 4.850 Kč.  

- prodej pozemku parc. č. 1739/42 o výměře 99 m2, druh pozemku travní porost 

xxx, bytem xxx, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 34.320 Kč, kterou 

kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující uhradí náklady 

spojené s převodem ve výši 2.475 Kč.  

- prodej pozemku parc. č. 1739/44 o výměře 119 m2, druh pozemku travní porost 

xxx, bytem xxx, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 15.470 Kč, kterou 
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kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující uhradí náklady 

spojené s převodem ve výši 2.975 Kč.  

- prodej pozemku parc. č. 1739/45 o výměře 112 m2, druh pozemku travní porost 

xxx, bytem xxx, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 14.560 Kč, kterou 

kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující uhradí náklady 

spojené s převodem ve výši 2.800 Kč.    

- prodej pozemku parc. č. 1739/46 o výměře 113 m2, druh pozemku travní porost 

xxx, bytem xxx, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 14.690 Kč, kterou 

kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující uhradí náklady 

spojené s převodem ve výši 2.825 Kč.         

- prodej pozemku parc. č. 1739/47 o výměře 97 m2, druh pozemku travní porost 

xxx, bytem xxx, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 12.610 Kč, kterou 

kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující uhradí náklady 

spojené s převodem ve výši 2.425 Kč.   

  
Z: Viera Mazalová 
 
2955/R/210222: 
 
schválit prodej id. 1/2 pozemku parc. č. 3798/2 o výměře 352 m2, druh pozemku 
zahrada, id.1/2 pozemku parc. č. 3804/3 o výměře 10 m2, druh pozemku zahrada a 
id. 1/2 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, id. 1/2 pozemku parc. č. 3804/3 o výměře 10 m2, druh 
pozemku zahrada a id. 1/2 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.       
 
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 dobu 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 
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2956/R/210222: 
 
zrušit usnesení č. 739/Z/131221, kterým byl schválen 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, 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, 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 dobu 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 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2957/R/210222: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
2958/R/210222: 
 
předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
konané dne 26.01.2022.  
  
 
2959/R/210222: 
 
předložený zápis z jednání komise pro výběr čestných hrobů ze dne 19.01.2022. 
  
2960/R/210222: 
 
předložený zápis z jednání samosprávné komise Sušice ze dne 27.01.2022.  
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2961/R/210222: 
 
předloženou roční zprávu o činnosti komise pro výchovu a vzdělávání. 
  
2962/R/210222: 
 
čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská 
Třebová ve výši 123 734,60 Kč k nákupu 2 ks praček smart profesional myPRO XL.  
  
 
Rada města jmenuje: 
 
2963/R/210222: 
 
následujícího zástupce zřizovatele ve školských radách u základních škol: 
 
Základní škola U Kostela Moravská Třebová: 
Bc. Ivana Kelčová, DiS. 
 
Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy: 
Bc. Ivana Kelčová, DiS. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
2964/R/210222: 
 
komisi pro udělování Ceny města Moravská Třebová za rok 2021 v tomto složení: 
- Ing. Miloš Mička (starosta, člen zastupitelstva) 

- JUDr. Miloš Izák (člen zastupitelstva) 

- Mgr. Ivana Kantůrková (členka zastupitelstva) 

- Mgr. Václav Dokoupil (mluvčí města) 

- Mgr. Přemysl Dvořák (pedagog, Gymnázium a Letecká střední odborná škola 

Moravská Třebová) 

- PaedDr. Marie Blažková (lektorka, Moravskotřebovská univerzita třetího věku) 

- Bc. Andrea Aberlová (ředitelka, Dům dětí a mládeže a zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků Moravská Třebová)   

  
Z: Václav Dokoupil 
 
 
Rada města odvolává: 
 
2965/R/210222: 
 
člena školské rady základních škol jmenovaného zřizovatelem před uplynutím jeho 
funkčního období:  
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Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy: 
Mgr. Jitka Selingerová 
 
Základní škola U Kostela Moravská Třebová: 
Mgr. Jitka Selingerová 
  
Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
2966/R/210222: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2019, směrnicí Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku „Půdní vestavba – zřízení 
spisovny, MÚ ul. Olomoucká 178/2“.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
2967/R/210222: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2019, směrnicí Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku „Zámek – obnova fasády a 
klemp. prvků – východní strana, Zámecké nám. 185/1“. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
2968/R/210222: 
 
 v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2019, směrnicí Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku „Oprava místních komunikací 
2022“.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města ukládá: 
 
2969/R/210222: 
 
vedoucí odboru investic a správy majetku jednat ve věci prodeje podílu id. 
5792/10000 pozemku parc. č. 51/3 v obci a katastrálním území Moravská Třebová o 
ceně ve výši 73.280 Kč.      
  
Z: Viera Mazalová 
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Rada města stanovuje: 
 
2970/R/210222: 
 
plat vč. příplatků ředitelce příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže a zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Moravská Třebová Bc. Andree 
Aberlové od 01.02.2022, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
 
V Moravské Třebové 21.02.2022 
Zapsal: Mgr. Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


