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Usnesení 
 
z 105. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 11.04.2022 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
Rada města schvaluje: 
 
3063/R/110422: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
3064/R/110422: 
 
rozpočtové opatření č. 1/2022 rozpočtu města - poskytnutí dotací z rozpočtu města v 
souladu v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z 
rozpočtu města Moravská Třebová, ve znění pozdějších dodatků, uvedeným 
subjektům. Dotace budou uhrazeny z vyčleněné rozpočtové rezervy. 
 

1. 
Ekocentrum Linhartice, z.s. 

20 000 Kč 
příprava pobytových výukových programů v roce 2022 

2. 
Společnost česko-německého porozumění Waltera Hensela z.s. 

15 000 Kč organizace oslav 30. výročí založení společnosti, kulturní 
programy,... 

3. 
Sdružení Němců-Regionální skupina Hřebečsko z.s. 

15 000 Kč 
28. ročník Dnů česko-německé kultury - Hudba a kultura spojuje 

4. 
Integrovaná střední škola Moravská Třebová 

10 000 Kč 
organizace výměnné odborné stáže žáků s partnerskou školou 

5. 
TAJV, z. s. 

5 000 Kč organizace sportovního dne mládeže s TAJV v Moravské 
Třebové 

6. 

Český svaz protifašistických bojovníků, z.s., pobočný spolek 
Moravská Třebová 

5 000 Kč 
vzpomínkové a pietní akce, spolupráce a besedy se školami, 
činnost spolku,… 

7. 
Spolek Moravskotřebovská univerzita třetího věku, z.s 

15 000 Kč 
vzdělávací akce, odborné exkurze univerzity 

8. 
Spolek přátel Vlaardingenu, z.s. 

20 000 Kč zajištění aktivit v rámci partnerské spolupráce s partnerským 
městem Vlaardingen v roce 2022 

9. 
Žijeme Třebovou, z.s. 

10 000 Kč pořádání sportovních a volnočasových akcí pro veřejnost v 
Moravské Třebové 

10. 
Český kynologický svaz ZKO Moravská Třebová - 308 

10 000 Kč 
nákup cvičebních pomůcek k výcviku psů 

11. Divadelní spolek J. K. Tyla Moravská Třebová 5 000 Kč 
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produkce divadelních představení především pro děti, činnost 
divadelního spolku 

12. 
Průmyslové muzeum Mladějov, z.s. 

15 000 Kč 
nákup materiálu na opravu zastřešení čekárny výletních vlaků 

13. 

DušeProstor, z.s. 

0 Kč vzdělávání a osvěta v oblasti duševního zdraví, kurzy, besedy, 
přednášky,… 

14. 

Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, z.s. 

3 000 Kč vydání 74. ročníku Vlastivědného věstníku Moravského se 
studiemi z dějin Moravské Třebové 

15. 

Spolek branných sportů Moravská Třebová, zájmový spolek pro 
branné činnosti, praktickou, sportovní a obrannou střelbu 6 000 Kč 

organizace 45. ročníku Dětřichovského memoriálu 

16. 

Ing. Helena Gálová 

0 Kč činnost tanečních skupin, účast na soutěžích, pořádání 
tanečních seminářů, soustředění a táborů 

17. 
Ing. arch. Zuzana Krejčířová 

5 000 Kč 
podpora spolkové činnosti Udánky 

18. 
Komise památkové péče 

7 000 Kč doprovodné akce ke Dnům evropského kulturního dědictví, 
výstava pro veřejnost, beseda, zájezd… 

19. 
Jaromír Mikeš 

2 000 Kč 
vydání knihy 

20. 
Eva Kalábová, mažoretky Střípky 

10 000 Kč 
činnost mažoretkové a twirlingové skupiny Střípky Mor. Třebová 

21. 
Vladimír Nedvěd 

5 000 Kč organizace a realizace soutěže v lovu keší "6 hodin v Moravské 
Třebové", zhotovení a umístění nových keší v katastru města 

22. 
ZO ČSOP Zelené Vendolí 

20 000 Kč činnost záchranné stanice - svoz zvířat, péče, veterinární 
ošetření,… 

23. 
Oblastní Charita Polička 

10 000 Kč částečné krytí nákladů spojených s poskytováním služeb pro 
občany města 

24. 

Domov na rozcestí Svitavy 

5 000 Kč spolufinancování nákladů klientů služby DOZP a CHB pro klienty 
města 

25. 
Rytmus Východní Čechy, o.p.s. 

0 Kč služba sociální rehabilitace pro dětí se znevýhodněním s cílem 
najít si a udržet práci a zvýšit svoje dovednosti 

26. 
Laxus z.ú. 

10 000 Kč 
celoroční terénní práce s uživateli drog a jejich blízkými osobami 

  CELKEM 228 000 Kč 

 
 Z: Ivana Kelčová 
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3065/R/110422: 
 
uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotací z rozpočtu města v roce 2022 dle 
vnitřního předpisu č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Moravská Třebová, ve znění pozdějších dodatků, v souladu s předloženým vzorem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3066/R/110422: 
 
uzavření smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení s Mgr. art. Jozefem Lednickým, 
Broskyňová 1191/26, 900 45 Malinovo, Slovenská republika, IČO: 52291154, v 
souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3067/R/110422: 
 
následující limity mzdových prostředků příspěvkových organizací města na rok 2022: 
 
1. Kulturní služby města Moravská Třebová - limit mzdových prostředků (vč. 

náhrad, OON a příspěvků od ostatních subjektů, bez zákonných odvodů) – 

5.982.000 Kč 

2. Sociální služby města Moravská Třebová - limit mzdových prostředků (vč. 

dotace z MPSV popř. ostatních ministerstev, náhrad, bez zákonných odvodů, 

vč. OON) – 54.955.000 Kč 

3. Základní škola U Kostela Moravská Třebová – limit mzdových prostředků (bez 

dotací z MŠMT, vč. náhrad, bez zákonných odvodů, vč. dotací poskytnutých od 

jiných subjektů) - 290.000 Kč  

4. Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy - limit 

mzdových prostředků (bez dotací MŠMT, vč. náhrad, dotací a příspěvků 

poskytnutých od jiných subjektů, bez zákonných odvodů) – 446.000 Kč 

5. I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy - limit 

mzdových prostředků (bez dotací MŠMT, vč. náhrad bez zák. odvodů, vč. OON) 

- 150.000 Kč 

6. II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy - limit 

mzdových prostředků (bez dotací MŠMT, vč. náhrad, bez zák. odvodů, vč. 

OON) - 285.000 Kč 

7. Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Moravská Třebová - limit mzdových prostředků (bez dotací MŠMT, bez 

zákonných odvodů, vč. OON) – 700.000 Kč 

8. Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové - limit mzdových 

prostředků (vč. náhrad, bez zákonných odvodů, vč. OON) - 2.760.000 Kč 

  
Z: Dana Buriánková 
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3068/R/110422: 
 
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 46,3 m2 v domě č. p. 41 v 
ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
šestiměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
2532/031297. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
3069/R/110422: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 2680/4 o celkové výměře 3.280 m2 (jedná se 
cca o 87 m2), druh pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část Předměstí, ul. Jiráskova.    
  
Z: Viera Mazalová 
 
3070/R/110422: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 2826/22 o výměře 118 m2, druh pozemku orná půda 
a pozemku parc. č. 2826/23 o výměře 4 m2, druh pozemku orná půda  v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, které vznikly geometrickým plánem č. 
3318/060/2022 ze dne 04.02.2022.      
  
Z: Viera Mazalová 
 
3071/R/110422: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 2711/69  o celkové výměře 6.303 m2 (jedná se 
cca o 40 m2), druh pozemku zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
ul. Jiráskova za účelem výstavby trafostanice. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
3072/R/110422: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 2423/2 o výměře 141 m2, druh pozemku trvalý travní 
porost, pozemku parc. č. 2424/4 o výměře 115 m2, druh pozemku zahrada, pozemku 
parc. č. 2423/1 o výměře 56 m2, druh pozemku trvalý travní porost a pozemku parc. 
č. 2424/7 o výměře 36 m2, druh pozemku zahrada vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
3073/R/110422: 
 
pacht části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 68 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní, xxx, trvale bytem xxx, za účelem využití jako zahrádky 
pro pěstování ovoce a zeleniny. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu 
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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 
 
3074/R/110422: 
 
 uzavření nájemní smlouvy s xxx, trvale bytem xxx, na byt č. B15 o velikosti 2 + 0 o 
výměře 58,95 m2 ve 3. NP bytového domu č. p. 1553 v ul. Hřebečské č. o. 4 v 
Moravské Třebové.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
3075/R/110422: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok 
 
- na byt č. 12 o velikosti 1 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.04.2022 

- na byt č. 9 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.04.2022 

- na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 126 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.04.2022 

- na byt č. 10 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.04.2022 

- na byt č. 2 o velikosti 3 + 1 v ul. Zámecké č. o. 13 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.04.2022 

- na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 v Moravské Třebové 

s xxx, bytem xxx, s platností od 01.04.2022 s podmínkou úhrady závazků vůči 

městu po splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 

- na byt č. 8 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.04.2022 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po 

splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 

- na byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.04.2022 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po 

splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 

- na byt č. 1 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 21 v Moravské Třebové 

s xxx, bytem xxx, s platností od 01.04.2022 

- na byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.04.2022 

  
Z: Viera Mazalová 
 
3076/R/110422: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Farní č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s platností od 01.04.2022 s 
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podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní 
smlouvy. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
3077/R/110422: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na: 
- byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v ul. Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.04.2022 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po 

splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 

- byt č. 5 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 37 v Moravské Třebové s 

xxx, bytem xxx, s platností od 01.04.2022 

  
Z: Viera Mazalová 
 
3078/R/110422: 
 
konání bleších trhů v Moravské Třebové, a to v termínech 28. května (náhradní 
termín 04. června), 16. července (náhradní termín 23. července) a 03. září (náhradní 
termín 10. září) 2022 vždy v době od 8:00 do 12:00 hod. Bleší trhy se budou konat 
ve dvorním traktu mezi ul. Cihlářovou a Hvězdní v Moravské Třebové. Poplatek za 
prodejní místo nebude vybírán.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
3079/R/110422: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s platností od 
01.04.2022 v případě pravidelné měsíční úhrady splátky dluhu za komunální odpad. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
3080/R/110422: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zrušení historické kanalizace ul. 
Komenského, Moravská Třebová" společnost Stavební vodohospodářská s.r.o., 
Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová – Předměstí, IČO: 28771346. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3081/R/110422: 
 
uzavření předloženého dodatku č. 3 mezi městem a dohodcem FIN-servis, a.s., IČO: 
26439573, se sídlem Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, zast. Ing. Lenkou 
Doubnerovou, členkou představenstva, kterým se mění příloha č. 3 smlouvy - 
Obchodní podmínky pro obchodování elektřiny a plynu na Českomoravské komoditní 
burze Kladno s tím, že procentuální výše smluvní odměny dohodce pro nákup na 
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období 01.01.2023 - 31.12.2024 činí 0,4% + DPH z celkového realizovaného 
finančního objemu nákupu, maximálně však 90.000 Kč + DPH.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
3082/R/110422: 
 
uzavření smlouvy o nájmu sbírkových předmětů inv. č. O 460 a inv. č. O 385 a 
souvisejících digitálních záznamů se společností JVS GROUP s.r.o., se sídlem 
Sokolovská 1333/45, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 25865005, dle předloženého 
návrhu. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3083/R/110422: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zrušení 
historické kanalizace ul. Komenského, Moravská Třebová" firmou Stavební 
vodohospodářská s.r.o., Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová – Předměstí, 
IČO: 28771346, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3084/R/110422: 
 
uzavření Smlouvy o dílo na akci: "Výměna kanalizace ul. Nerudova, Moravská 
Třebová" se společností BS - IMEX, spol. s r.o., se sídlem Zvonařka 408/16, Brno, 
IČO: 63476711, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Kristýna Indrová 
 
3085/R/110422: 
 
 v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2019, směrnicí Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, pro zadávací řízení na veřejnou zakázku „Výmalba tělocvičny ul. 
Olomoucká, Moravská Třebová“: 
 
1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k podání nabídky: 
- JS Moravská Třebová s.r.o., 571 01, Linhartice č. p. 60, IČO: 28811852 

- Technické služby Moravská Třebová s.r.o., Zahradnická 1412/21, 571 01 

Moravská  

- Třebová, IČO: 25970399  

- Cyril Jirouš, K. Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 47486180  

- HPK Stavby s.r.o, Západní 1258/39, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 24141640 

- Miroslav Lopour, Piaristická 136/3. 571 01 Moravská Třebová, IČO: 16207203 

- Miroslav Lacman, U Lačnovského hřiště ev. č. 237, 568 02 Svitavy, IČO: 

12359696  



 Město Moravská Třebová  
8 

 Usnesení rady města ze dne  11.04.2022 

2. Hodnoticí komisi ve složení:  
- Ing. Miloš Mička – člen, Petra Frajvald - náhradník 

- Petr Matějka – člen, Andrea Neuerová, DiS. - náhradník  

- JUDr. Miloš Izák – člen, Miroslav Jurenka - náhradník 

 
3. Hodnoticí kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- celková nabídková cena včetně DPH - 100 %    

  
Z: Petr Matějka 
 
3086/R/110422: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výměna střešní krytiny na nové 
budově Základní školy U Kostela, Moravská Třebová “ podnikatele Romana Leksu, 
se sídlem Chelčického 1259/43, 568 02 Svitavy, IČO: 40162044. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3087/R/110422: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Výměna 
střešní krytiny na nové budově ZŠ U Kostela, Moravská Třebová" podnikatelem 
Romanem Leksou, se sídlem Chelčického 1259/43, 568 02 Svitavy, IČO: 40162044, 
dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3088/R/110422: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2019, směrnicí Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, pro zadávací řízení na veřejnou zakázku „Výměna komunikačního 
systému sestra - pacient“: 
 
1. výjimku v souladu s vnitřním předpisem města č. 6/2019 – Směrnice rady města 
Moravská Třebová pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, dle článku 7 
bod 3 a zužuje počet dodavatelů, kterým bude učiněno oznámení o záměru zahájit 
zadávací řízení na 2 uchazeče: 
 
- ZPT Vigantice spol. s r.o., Vigantice 266, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 

48396044 

- CODACO ELECTRONIC s.r.o., Hemy 825, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 

25365312 

 
2. Hodnoticí komisi ve složení:  
 
- Mgr. Milan Janoušek – člen, Petra Frajvald – náhradník 

- Petr Matějka – člen, Bc. Petra Procházková - náhradník  

- JUDr. Miloš Izák – člen, Miroslav Jurenka - náhradník 



 Město Moravská Třebová  
9 

 Usnesení rady města ze dne  11.04.2022 

 
3. Hodnoticí kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- celková nabídková cena bez DPH - 100 %    

  
Z: Viera Mazalová 
 
3089/R/110422: 
 
uzavření smlouvy o dílo na akci "Zhotovení studie a odhad ceny nové expozice" s 
Ing. arch. Martinem Hrdinou, Jiráskova 116/16, 602 00 Brno, IČO: 74745085 dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
3090/R/110422: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 483/1 o výměře 449 m2 a pozemku parc. č. 3810/3 o 
výměře  119 m2,  xxx, bytem xxx, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 36.920 
Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující uhradí 
poměrnou část nákladů na geometrický plán ve výši 2.755 Kč.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
3091/R/110422: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 3810/7 o výměře 11 m2, pozemku parc. č. 482/8 o 
výměře 47 m2 a pozemku parc. č. 3524/2 o výměře 272 m2,  xxx, bytem xxx za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 24.450 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy. Dále kupující uhradí poměrnou část nákladů na 
geometrický plán ve výši 1.600 Kč.    
  
Z: Viera Mazalová 
 
3092/R/110422: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 482/2 o výměře 182 m2, pozemku parc. č. 483/2 o 
výměře 351 m2 a pozemku parc. č. 487/1 o výměře 849 m2, xxx, trvale bytem xxx, 
Sibiřská 2562/4 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 89.830 Kč, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující uhradí poměrnou část 
nákladů na geometrický plán ve výši 6.703 Kč. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
3093/R/110422: 
 
schválit prodej 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 katastrálním území Moravská Třebová,  xxx, bytem xxx za 
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vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 6.760 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
3094/R/110422: 
 
schválit prodej 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 xxx, bytem xxx, za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 73.280 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.    
  
Z: Viera Mazalová 
 
3095/R/110422: 
 
schválit bezúplatný převod 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, Moravská Třebová, IČO: 
43508511.     
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
3096/R/110422: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
3097/R/110422: 
 
předložený zápis z jednání samosprávné komise Boršov ze dne 15.02.2022. 
  
3098/R/110422: 
 
zprávu o činnosti samosprávné komise Boršov za rok 2021.  
  
3099/R/110422: 
 
předložený zápis z jednání Komise prevence kriminality ze dne 16.02.2022. 
  
3100/R/110422: 
 
předloženou zprávu o činnosti Komise prevence kriminality za rok 2021. 
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3101/R/110422: 
 
předložený zápis z jednání komise Sbor pro občanské záležitosti ze dne 07.02.2022. 
  
3102/R/110422: 
 
čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská 
Třebová k nákupu elektrické průmyslové pračky v pořizovací ceně 278.453,00 Kč 
včetně DPH. 
  
Rada města vyhlašuje: 
 
3103/R/110422: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2019, směrnicí Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku „Výmalba tělocvičny ul. 
Olomoucká, Moravská Třebová“.   
  
Z: Petr Matějka 
 
3104/R/110422: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2019, směrnicí Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku „Výměna komunikačního 
systému sestra - pacient“.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města ukládá: 
 
3105/R/110422: 
 
odboru investic a správy majetku vyžádat si od společnosti QANTO s.r.o, Na Slatince 
3279/3, Záběhlice, IČO: 48172766 předložení projektové dokumentace návrhu na 
přeložení chodníku na pozemku parc. č. 2680/4, druh pozemku ostatní plocha v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová k posouzení a odsouhlasení před 
uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní.      
  
Z: Viera Mazalová 
 
3106/R/110422: 
 
odboru investic a správy majetku jednat při prodeji pozemku parc. č. 2680/4 o 
celkové výměře 3.280 m2, (jedná se cca o 87 m2), druh pozemku ostatní plocha v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, o ceně 3.500 Kč za m2 
bez DPH. 
  
Z: Viera Mazalová 
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Rada města odkládá: 
 
3107/R/110422: 
 
projednání tisku č. 15 - záměr prodeje části pozemku parc. č. 3697 o výměře 6.572 
m2, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
V Moravské Třebové 11.04.2022 
Zapsal: Mgr. Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 
 


