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Usnesení rady města ze dne 17.10.2011

Usnesení
z 31. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 17.10.2011 od 
16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7
členů rady města.

Rada města schvaluje:

831/R/171011 Posunutí termínů plnění úkolů takto:

1. úkol č. 763/R/290811 z původního termínu 17.10.2011 na nový 
termín 07.11.2011,

2. úkol č. 764/R/290811 z původního termínu 17.10.2011 na nový 
termín 07.11.2011.

832/R/171011 Záměr odprodeje pozemků, domů a bytových jednotek v dražbě dle 
zákona č. 26/2000Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších 
předpisů:

1. Pozemek parc. č. 1944/1 o výměře 735 m2, kultura zahrada, 
pozemek parc. č. 1975/2 o výměře 22 m2, kultura zahrada, kultura 
zahrada a pozemek parc. č. 2040/13 o výměře 15 m2, kultura ostatní
plocha (tyto tvoří jeden stavební pozemek) vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Jevíčská.

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 240.000 Kč

2. Pozemek parc. č. 2771/72 o výměře 964 m2, kultura orná půda v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Dr. Loubala.

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 675.000 Kč                   

3. Pozemek parc. č. 1950/1 o výměře 916 m2, kultura ostatní plocha v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, v lokalitě 
„zahradnictví“ na ul. Jevíčská.

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 229.000 Kč                   
Pozemek bude odprodán bez závazku či podmínek ve vztahu k jeho 
dalšímu využití.

4. Bytový dům na ul. Krátké č. o. 6, č. p. 219, na pozemku p. č. 234/3 o 
výměře 191 m2, včetně pozemku, vedlejších staveb a venkovních
úprav na pozemku, část obce Město v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, sestávající ze 2 volných bytových jednotek a 3 
nebytových prostor:

- volná bytová jednotka č. 219/1, sestávající z kuchyně, tří pokojů, 
předsíně, spíže, koupelny, WC a sklepní kóje o celkové výměře 
101,0 m2,

- volná bytová jednotka č. 219/2, sestávající z kuchyně, dvou 
pokojů, předsíně, spíže, koupelny, WC a sklepní kóje o celkové 
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výměře 92,5 m2,

- nebytová jednotka č. 219/3 (sklad) obsazená nájemníkem o 
celkové výměře 26,0 m2,

- nebytová jednotka č. 219/4 (klubovna) obsazená nájemníkem o 
celkové výměře 26,0 m2,

- nebytová jednotka č. 219/5 (kanceláře) obsazená nájemníkem, 
sestávající ze dvou kanceláří, sociálního zařízení o celkové 
výměře 27,0 m2.

Výchozí cena domu a pozemku pro dražbu: 1.296.400 Kč

5. Bytový dům na ul. Zámecké č. o. 1a, č. p. 220, na pozemku p. č. 
194/3 o výměře 164 m2, včetně pozemku a vedlejších staveb, 
venkovních úprav na pozemku, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, sestávající ze 2 volných bytových jednotek a 1 
nebytového prostoru:

- volná bytová jednotka č. 220/1, sestávající z kuchyně, dvou 
pokojů, předsíně, spíže, koupelny a WC o celkové výměře 
71,31 m2,

- volná bytová jednotka č. 220/2, sestávající z kuchyně, pokoje, 
koupelny a sklepní kóje o celkové výměře 29,7 m2,

- nebytová jednotka č. 220/3 obsazená nájemníkem, sestávající 
z místnosti s WC o celkové výměře 19,0 m2.

Výchozí cena domu a pozemku pro dražbu: 605.200 Kč

6. Volná bytová jednotka č. 108/3 v domě na ul. Horní č. p. 108, č. o. 2, 
na parcele č. 2154 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
části obce Předměstí, sestávající z kuchyně, dvou pokojů, koupelny 
s WC, spíže a chodby o celkové výměře 72,5 m2 včetně 
spoluvlastnického podílu 3541/10000 na společných částech domu, 
na výše uvedené pozemkové parcele a podílu na venkovních 
úpravách a vedlejších stavbách.

Výchozí cena bytu pro dražbu: 349.800 Kč

7. Volná bytová jednotka č. 51/4 v domě na ul. Brněnské č. p. 51,č. o. 
45a, na parcele č. 302/2 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, části obce Předměstí, sestávající z kuchyně, jednoho 
pokoje, koupelny, WC, spíže, chodby a sklepní kóje o celkové 
výměře 63,9 m2 včetně spoluvlastnického podílu 825/10000 na 
společných částech domu, na výše uvedené pozemkové parcele a 
podílu na venkovních úpravách a příslušenství na stavební parcele 
č. 302/2 a ideální 1/6 kůlny na parcele č. 302/3 ( levé) a ideální 1/6 
stavebního pozemku parcely č. 302/3 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, části obce Předměstí.

Výchozí cena bytu pro dražbu: 440.200 Kč

8. Volná bytová jednotka č. 104/5 v domě na ul. Ztracené č. p. 104, č.
o. 8, na parcele č. 158 v obci a katastrálním území Moravská 
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Třebová, části obce Město, sestávající z kuchyně, jednoho pokoje, 
koupelny a WC o celkové výměře 29,55 m2 včetně spoluvlastnického 
podílu 863/10000 na společných částech domu, na výše uvedené 
pozemkové parcele a podílu na venkovních úpravách a vedlejších 
stavbách.

Výchozí cena bytu pro dražbu: 198.500 Kč

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

833/R/171011 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 389/1 o celkové výměře 7.324 
m2, (cca  1.518 m2) kultura ostatní plocha  v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Dukelská. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

834/R/171011 Záměr prodeje pozemku parc. č. 1145/7 o celkové výměře 259 m2, 
kultura ostatní plocha  v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
část obce Předměstí, ul. Bezručova.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

835/R/171011 Záměr prodeje pozemku parc. č. 2195 o výměře 194 m2, kultura 
zahrada a pozemku parc. č. 2198 o výměře 213 m2, kultura zastavěná 
plocha a dvoří vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
obce Předměstí, Rybní náměstí. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

836/R/171011 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1191/20 o celkové výměře 147 
m2, kultura ostatní plocha  v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část obce Předměstí, ul. Nová. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

837/R/171011 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2219 o celkové výměře 339 m2, 
(jedná se cca o 90 m2), kultura ostatní plocha a pozemku parc. č. 2176 
o výměře 409 m2, kultura zahrada vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Horní. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

838/R/171011 Záměr prodeje pozemku parc. č. 269/2 o výměře 191 m2, kultura 
zahrada,  pozemku parc. č. 270 o výměře 561 m2, kultura zahrada, části 
pozemku parc. č. 3807/5 o celkové výměře 50 m2 (jedná se cca o 40 
m2) a části pozemku parc. č. 3807/17 o celkové výměře 407 m2 (jedná 
se cca o výměře 130 m2) vše v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u 
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Moravské Třebové

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

839/R/171011 Záměr pronájmu pozemku par. č. 34 o výměře 959 m2, kultura zahrada,
na ul. Farní, v obci a k. ú Moravská Třebová.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

840/R/171011 Záměr pronájmu pozemku par. č. 516 o celkové výměře 361 m2, kultura 
zahrada, na ul. Zahradnické, v obci a k. ú. Moravská Třebová.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

841/R/171011 Záměr pronájmu části pozemku par. č. 1375 o výměře  27 m2, kultura 
zahrada, na ul. Školní, v obci a k. ú. Moravská Třebová.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

842/R/171011 Záměr pronájmu pozemku par. č. 4458 o výměře 11971 m2, kultura 
ovocný sad, v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské 
Třebové. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

843/R/171011 Záměr pronájmu části pozemku par. č. 2936/5 o výměře 40 m2, kultura 
orná půda, na ul. Hřebečské, v obci a k. ú. Moravská Třebová.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

844/R/171011 Prodloužení smlouvy č. OMM 46/10 ze dne 27.05.2010 o pronájmu 
části pozemku parc. č. 2771/1 o výměře 756 m2, kultura orná půda na 
ul. Dr. Loubala, v obci a k. ú Moravská Třebová, uzavřenou mezi 
městem Moravská Třebová, jako pronajímatelem a nájemci, a to na 
dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

845/R/171011 Prodloužení smlouvy č. OMM 47/2010, ze dne 27.05.2010, o pronájmu 
části pozemku parc. č. 2771/1 o výměře 252 m2, kultura orná půda, na 
ul. Dr. Loubala, v obci a k. ú. Moravská Třebová, uzavřenou mezi 
městem Moravská Třebová, jako pronajímatelem a nájemcem, a to na 
dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

846/R/171011 Prodloužení smlouvy č. 19/2009, ze dne 26.10.2009, o pronájmu části 
pozemku par. č. 2771/1 o výměře 200 m2, kultura orná půda, na ul. Dr. 
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Loubala, v obci a k. ú. Moravská Třebová, uzavřenou mezi městem 
Moravská Třebová, jako pronajímatelem a nájemcem,  a to na dobu 
neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

847/R/171011 Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor 
v aquaparku v Moravské Třebové s Lubomírem Živným, Třebovská 
restaurace s.r.o., Cihlářova č. o. 1, Moravská Třebová, dle 
předloženého návrhu.   

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

848/R/171011 Uzavření předložené příkazní smlouvy o obstarání správy Hřebečských 
důlních stezek č. OMM 80/11 mezi městem Moravská Třebová (jako 
příkazcem) a Technickými službami Moravská Třebová s.r.o. (jako 
příkazníkem).

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

849/R/171011 Záměr pronájmu nebytového prostoru v domě č. p. 312 na ul. Svitavské 
č. o. 8 v Moravské Třebové o celkové výměře 66,92 m2.
Nebytové prostory budou pronajaty za účelem provozování 
doplňkového prodeje potravin a poskytování občerstvení pro důchodce 
žijící v areálu, pro personál a návštěvníky Domova pro seniory. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
2532/031297. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

850/R/171011 Záměr pronájmu nemovitosti – objektu zimního stadionu v Moravské 
Třebové, v části obce Předměstí č. p. 1632, na ul. Nádražní č. o. 18, 
postaveného na pozemku par. č. 2610/3, v obci a k. ú. Moravská 
Třebová za účelem provádění správy, údržby a oprav majetku a 
poskytování služeb pro tělovýchovu, sport a volnočasové aktivity s tím, 
že pronajímatel si vyhradí právo rozhodnout o případných 
podnájemcích částí nebytových prostor. Objekt východní přístavby 
zimního stadionu byl vybudován v rámci projektu Infrastruktura pro sport 
a volný čas v Moravské Třebové – 1.  etapa, registrační číslo 
CZ.1.13/2.2.00/09.00521, jehož realizace byla spolufinancovaná 
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím 
Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Nájemné 
pro východní přístavbu zimního stadionu je stanovené dle znaleckého 
posudku č. 1681 -208/2010 na 1.727.960  Kč/ročně. Nájemné za 
druhou část nemovitosti - za halu zimního stadionu, bude stanoveno 
dodatečným znaleckým posudkem.
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

851/R/171011 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na  

1. byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G.Masaryka č. o. 19 v Moravské 
Třebové s platností od 01.11.2011,

2. byt č. 1 o velikosti 2 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové 
s platností od 01.11.2011,

3. byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s
platností od 01.11.2011,

4. byt č. 6 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové 
s platností od 01.11.2011 s podmínkou úhrady závazků vůči městu 
Moravská Třebová po splatnosti.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

852/R/171011 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 3 o velikosti 3
+ 1 na nám. T. G.Masaryka č. o. 21 v Moravské Třebové se zájemci ve 
stanoveném pořadí.

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

853/R/171011 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 3 o velikosti 3 
+ 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

854/R/171011 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 3 o velikosti 2
+ 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 37 v Moravské Třebové se zájemci ve 
stanoveném pořadí:

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

855/R/171011 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 5 o velikosti 2
+ 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 39 v Moravské Třebové se zájemci ve 
stanoveném pořadí.

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

856/R/171011 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 19 o 
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velikosti 2 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové se 
zájemci ve stanoveném pořadí.

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

857/R/171011 1. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 105 v Domě zvláštního určení 
na ul. Svitavské č. o. 20 v Moravské Třebové se zájemci ve 
stanoveném pořadí.

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců. V případě, že první druhý zájemce byt 
odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva se třetím ze zájemců.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

858/R/171011 Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací města dle 
předloženého návrhu.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

859/R/171011 Záměr likvidace skateparku v Moravské Třebové a vyklizení překážek 
pro skateboarding v lokalitě ul. Piaristická.

Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta

860/R/171011 Uzavření dohody mezi městem Moravská Třebová (výpůjčitelem) a 
Integrovanou střední školou Moravská Třebová (půjčitelem), předmětem 
které je ukončení výpůjčky souboru překážek pro skateboarding 
k 31.10.2011. 

Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

861/R/171011 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  ve prospěch města 
Moravská Třebová a to práva vstupu a vjezdu na pozemky parc. č. 
2802,  2820/1, 2820/34 a pozemky parc. č. 2803/10 a 2820/17 které 
vznikly geometrickým plánem č. 2348-472/2011 ze dne 2. 8. 2011.
Věcné břemeno bude zřízeno za účelem neomezeného vstupu a 
průjezdu po vyznačeném pozemku za účelem provádění případných 
oprav budovy číslo popisné 480, část obce Předměstí na pozemku č. 
parc. 2803/9 a za účelem přístupu a příjezdu návštěvníků a uživatelů 
této budovy, s právem parkování osobních vozidel všem návštěvníkům 
a uživatelům výše uvedené budovy na parkovišti, které je zřízené na 
pozemku p.č. 2802 a části pozemku p.č. 2820/17s povinnosti zachování 
parkovacích míst v počtu 37, slovy třicet sedm, a s právem města jako 
vlastníka budovy č. p. 480, část obce Předměstí na pozemku p.č. 
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2803/9 vést po vyznačených pozemcích inženýrské sítě k uvedené 
budově, jakož i provádět jejich případné opravy.  Věcné břemeno bude 
zřízeno bezúplatně a na dobu neurčitou. Platnost tohoto usnesení je 
podmíněna souhlasným stanoviskem zastupitelstva města a schválením 
všech ujednání, souvisejících s ukončením účasti města v Nemocnici 
Moravská Třebová, komanditní společnosti.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

862/R/171011 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
souhlasu se zřízením stavby ve prospěch města Moravská Třebová a to 
práva umístění, zřízení a provozování stavby „Přeložek inženýrských 
sítí - vodovod, kanalizace, plyn“ na části pozemků p. č. 2821/1 o výměře 
4117 m2, p. č. 2820/17 o výměře 4191 m2, p. č. 2820/34  o výměře
12757 m2, p. č. 2821/68 o výměře 947 m2  všechny v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí. Věcné 
břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou. Platnost tohoto 
usnesení je podmíněna souhlasným stanoviskem zastupitelstva města 
a schválením všech ujednání, souvisejících s ukončením účasti města 
v Nemocnici Moravská Třebová, komanditní společnosti.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

863/R/171011 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch 
oprávněného města Moravská Třebová, za účelem umístění a vedení 
kanalizační stoky, dále věcného břemeno za účelem vjíždění, oprav, 
úprav a údržby této kanalizační stoky v obci a katastrálním území 
Linhartice, na pozemku  p.č. 101 vedený ve zjednodušené evidenci se 
spoluvlastníky pozemku Cedzovou Dorotou, bytem ul. Západní 1258/39, 
Moravská Třebová,část obce Předměstí a  Dvořáčkem Aloisem, bytem 
Linhartice 53 jako povinnými. Rozsah věcného břemene je vyznačen v 
geometrickém plánu č. 403-146/2011 ze dne 10. 3. 2011, který bude 
nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, 
formou jednorázové odměny stanovené dohodou ve výši 28.761 Kč. 
Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného 
břemene.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

864/R/171011 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, za účelem zřízení a 
provozování plynárenského zařízení „STL plynovodu“ v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, na pozemcích parc. č. 3681 
s VČP Net, s.r.o.  
Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který 
bude nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za 
úplatu, formou jednorázové odměny stanovené dohodou ve výši 900 Kč 
bez DPH. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný 
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z věcného břemene.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

865/R/171011 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene, za účelem zřízení 
a provozování plynárenského zařízení „Lokalita Strážnického“ v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, na pozemcích parc. č. 2055/88, 
2055/11, 2055/1 s VČP Net, s.r.o. a souhlas se zřízením stavby. 
Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který 
bude nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za 
úplatu, formou jednorázové odměny stanovené dohodou ve výši 500 Kč 
bez DPH. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný 
z věcného břemene.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

866/R/171011 Uzavření předložené budoucí nájemní smlouvě a smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a následně vlastní smlouvy, za 
účelem zřízení a provozování domovních přípojek a chrániček v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, na pozemcích p. č. 2580/1 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová mezi městem Moravská 
Třebová a Povodím Moravy, s.p.
Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který 
bude nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za 
úplatu, formou jednorázové odměny stanovené dle znaleckého 
posudku. Náklady spojené s vypracováním smlouvy, vyhotovením 
geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene, zápisem do 
katastru nemovitostí a stanovení hodnoty věcného břemene znalcem
hradí oprávněný.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

867/R/171011 Uzavření smlouvy č. PP27/11 a dodatku č. 7 smlouvy č. TP09/98 
s firmou VITA software, s. r. o., se sídlem Na Beránce 57/2, Praha 6, IČ: 
61060631, podle předloženého návrhu.

Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

868/R/171011 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení, firmou Zdeněk 
Němec - BitEST, Hloušecká 25/11, 28401, Kutná Hora, IČ: 16536673, 
na veřejnou zakázku Hlasovací a konferenční systém. Uzavření 
smlouvy je podmíněno schválením příslušné úpravy rozpočtu města.

Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV

869/R/171011 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení veřejné zakázky 
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Příprava a organizace veřejné zakázky na poskytování energetických 
služeb v oblasti veřejného osvětlení Moravská Třebová, firmou SEVEn, 
Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., Americká 17, 120 00
Praha 2, IČ: 25761382. Uzavření smlouvy je podmíněno schválením 
příslušné úpravy rozpočtu města.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

870/R/171011 Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o zhotovení, projednání a provedení 
dokumentace a projektu Volnočasový areál Knížecí louka v Moravské 
Třebové č. INV 14/2010 dle předloženého návrhu. Uzavření dodatku je 
podmíněno zařazením vyplývajícího finančního nákladu do rozpočtu 
města.

Z: Ing. Brettschneider Pavel, místostarosta

871/R/171011 Uzavření Dodatku č. 1 mandátní smlouvy ze dne 25.02.2008, mezi 
městem Moravská Třebová a společností Vodohospodářský rozvoj a 
výstavba a.s. se sídlem: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČ: 47116901, 
zastoupené: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedou představenstva,
a Ing. Jiřím Valdhansem, členem představenstva a ředitelem, dle 
předloženého návrhu.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

872/R/171011 Darovací smlouvu mezi městem Moravská Třebová a OR-CZ spol. s 
r.o., se sídlem na ul. Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová, IČ:
48168921, zastoupenou Ing. Václavem Mačátem, jednatelem, dle 
předloženého návrhu.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

873/R/171011 Plán zimní údržby města pro sezónu 2011 – 2012 v souladu 
s předloženým návrhem.

Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb

874/R/171011 Bezplatné použití znaku města skupině mažoretek Střípky Moravská 
Třebová na propagační materiály.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí OMMKH

875/R/171011 Čerpání částky 210.000 Kč z investičního fondu Základní školy 
Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. Tyto finanční 
prostředky budou použity na dofinancování projektu „Rekonstrukce 
školního hřiště Základní školy Palackého 1351“.
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Z: Mgr. Petr Vágner, ředitel základní školy

Rada města neschvaluje:

876/R/171011 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 460/6 o celkové výměře 1671 m2, 
(cca  90 m2) kultura ostatní plocha  v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Jiráskova. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

877/R/171011 Záměr výkupu pozemku parc. č. 2556/8 o výměře 103 m2, kultura 
ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
obce Udánky.   

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:

878/R/171011 Schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 12/2011 rozpočtu města, 
kterou budou změněny závazné ukazatele na rok 2011 takto (v tis. Kč):

a) závazné ukazatele stanovené radě města

úprava 

rozpočtu

rozpočet 2011

po úpravě

Rozpočtové zdroje:

Rozpočtové příjmy CELKEM 7 804,00 256 944,00

Financování:

Zapojení zůstatků finančních prostředků                                                

na ZBÚ a účelových fondech k 31.12.2010 13 400,00 37 790,00

Celkové rozpočtové zdroje 21 204,00 294 734,00

Rozpočtové potřeby:

Rozpočtové výdaje CELKEM 21 204,00 289 734,00

Financování:

Splátky jistiny přijatých úvěrů 0,00 5 000,00

Celkové rozpočtové potřeby 21 204,00 294 734,00

rozpočet 2011

před úpravou

249 140,00

24 390,00

273 530,00

268 530,00

5 000,00

273 530,00

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

879/R/171011 Schválit uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace se Základní 
školou Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy ve výši 
320.000 Kč, IČ: 62031813 na realizaci projektu Rekonstrukce školního 
hřiště Základní škola Palackého 1351.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF



Město Moravská Třebová 12

Usnesení rady města ze dne 17.10.2011

880/R/171011 Schválit předložený návrh na poskytnutí dotace z fondu rozvoje bydlení 
dle směrnice zastupitelstva města Moravská Třebová č. 3/2009, která 
stanovuje pravidla pro poskytování dotací na opravy, modernizace a 
údržbu domů z fondu rozvoje bydlení, žadateli:

- Společenství pro dům Jevíčská 903/40, Moravská Třebová, se 
sídlem  Moravská Třebová, Předměstí, Jevíčská 903/40,  na 
částečnou úhradu  opravy a modernizace topné soustavy bytového 
domu ve výši 18.960 Kč.

Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

881/R/171011 Schválit aktuální stav v členění města Moravská Třebová takto:

1. Potvrdit členění města na části obce Město, Předměstí, Boršov, 
Sušice a Udánky.

2. Schválit aktuální členění částí obce Moravská Třebová na ulice a 
náměstí takto:

a) Část obce Město: ulice Bránská, Brněnská (č. o. 1, 3, 5, 7, 9), 
Cechovní, Cihlářova, Čs. armády, Farní, Gorazdova (lichá č. o.), 
Hvězdní, Komenského (č. o. 1, 59, 61), Kostelní nám., Krátká, 
Marxova, nám. T. G. Masaryka, Olomoucká  (č. o. 2), Piaristická  
(sudá č. o.), Pivovarská, Poštovní, Rybní nám. (č. o. 1), Stará, 
Tichá, Zámecká, Zámecké nám., Ztracená.

b) Část obce Předměstí: Alšova, Anenské údolí, B. Němcové, 
Bezručova, Brněnská (mimo č. o. 1, 3, 5, 7, 9), Dr. Janského, Dr. 
Loubala, Dukelská, Dvorní, Garážní, Gorazdova (sudá č. o.), 
Holandská, Hřebečská, Horní, J. K. Tyla, Jánská, Jateční, 
Jevíčská, Jiráskova, Josefská, K. Čapka, Komenského (mimo č. 
o. 1, 59, 61), Křížový vrch, Lanškrounská, Lázeňská, Lidická, 
Mánesova, Míru, Mlýnská, Na Srnčí, Na Stráni, Nádražní, 
Nerudova, Nová, Nové sady, Olivetská hora, Olomoucká  (mimo 
č. o. 2), Palackého, Panenská, Piaristická  (lichá č. o.), Pod 
Hamry, Polní, Rybní, Rybní nám.  (mimo č. o. 1), Sluneční, 
Sportovní, Strážnického, Svitavská, Školní, Tovární, Třešňová 
alej, Tyršova, U Písku, Údolní, Vodní, Zahradnická, Západní, 9. 
května.

Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

882/R/171011 Schválit obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2011, k zabezpečení 
veřejného pořádku v nočních hodinách, v souladu s předloženým 
návrhem. 

Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST
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883/R/171011 Schválit obecně závaznou vyhlášku města č. 5/2011, o místním 
poplatku ze psů, v souladu s předloženým návrhem a provedenými 
změnami.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

884/R/171011 Schválit obecně závaznou vyhlášku města č. 7/2011, kterou se mění a 
doplňuje obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 3/2007 
o stanovení okruhu, v němž nesmí být provozování výherních hracích 
přístrojů povoleno, v souladu s předloženým návrhem.

Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

885/R/171011 Schválit předložený návrh zadání Změny č. 1 územního plánu města 
Moravská Třebová (dále Změny č.1 ÚP).

Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

886/R/171011 Schválit prodej pozemku parc. č. 2364/5 o výměře 21 m2, kultura 
zastavěná plocha  v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Na Stráni za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 3.150 Kč, kterou 
kupující uhradí takto: 

- 50 % před podpisem kupní smlouvy,
- 50 % do 30 dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

887/R/171011 Schválit prodej pozemku parc. č. 2172  o výměře 815 m2, kultura 
zahrada v obci a k. ú. Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. 
Horní za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 48.900 Kč, kterou 
kupující uhradí takto: 

- 50 % před podpisem kupní smlouvy,
- 50 % do 30 dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

888/R/171011 Schválit prodej pozemku parc. č. 859 o výměře 120 m2, kultura ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Olomoucká 
za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 21.600 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

889/R/171011 Schválit uzavření směnné smlouvy mezi městem Moravská Třebová a 
Nemocnicí Moravská Třebová, komanditní společnost:

1. Nemocnice převede do vlastnictví města pozemek p. č. 2821/72 o 
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výměře 509 m2,
2. Město převede do vlastnictví nemocnice pozemky p. č. 2803/10 o 

výměře 404 m2,  p. č. 2803 o výměře 1 m2 díl označený jako „b“, p.
č. 2803 o výměře 1 m2 díl označený jako „c“ a p. č. 2803 o výměře 1 
m2 díl označený jako „e“.

Pozemky vznikly geometrickým plánem č. 2348-472/2011 ze dne 2. 8. 
2011, všechny v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
obce Předměstí.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

890/R/171011 Schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí 
s Nemocnicí Moravská Třebová, komanditní společnost, která převede 
do vlastnictví města Moravská Třebová pozemky p. č. 2820/52 o 
výměře 80 m2, 2821/74 o výměře 73 m2, které vznikly geometrickým 
plánem č. 2347-519/2011 ze dne 26.8.2011, pozemek p. č. 2822 o 
výměře 2512 m2, pozemek p. č. 2818 o výměře 238 m2 včetně stavby 
bez čísla popisného/čísla evidenčního na pozemku p. č. 2818, část 
obce Předměstí. Dále pozemky p. č. 2820/1 o výměře 2 m2 díl 
označený jako „s“, p. č. 2820/17 o výměře 1 m2 díl označený jako „f“, p.
č. 2820/17 o výměře 1 m2 díl označený jako „g“, p. č. 2820/17 o výměře 
2 m2 díl označený jako „h“, p. č. 2820/17 o výměře 38 m2 díl označený 
jako „j“, p. č. 2820/17 o výměře 32 m2 díl označený jako „k“, p. č. 
2820/17 o výměře 2 m2 díl označený jako „m“, p. č. 2820/17 o výměře 1 
m2 díl označený jako „o“, p. č. 2820/17 o výměře 1 m2 díl označený jako 
„p“, které vznikly geometrickým plánem č. 2348-472/2011 ze dne 2. 8. 
2011 všechny v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
obce Předměstí.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

891/R/171011 Schválit uzavření dohody společníků o ukončení účasti ve společnosti, 
která upravuje podmínky ukončení účasti komanditisty města Moravská 
Třebová v  Nemocnici Moravská Třebová, komanditní společnost, ke dni 
14. 11. 2011.  

Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

892/R/171011 Schválit uzavření dohody o změně společenské smlouvy o založení 
společnosti Nemocnice Moravská Třebová, komanditní společnost ze 
dne 11. května 1994, kterou komanditista město Moravská Třebová 
vystoupením ukončuje svoji účast ve společnosti.

Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

893/R/171011 Schválit uzavření dodatku č. 5 společenské smlouvy o založení 
společnosti Nemocnice Moravská Třebová, komanditní společnost ze 
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dne 11. května 1994, předmětem kterého je dohoda o vypořádacím 
podílu a likvidačním zůstatku.

Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Rada města bere na vědomí:

894/R/171011 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.

895/R/171011 Předložené zápisy z jednání komise rady města pro výchovu 
a vzdělávání ze dne  04.05.2011 a 05.10.2011.

896/R/171011 Předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a 
péče o děti konané dne 26.09.2011.

897/R/171011 Předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 
10.10.2011.

898/R/171011 Předložený rozbor hospodaření města Moravská Třebová k 31.08.2011.

899/R/171011 Předloženou zprávu ze zahraniční pracovní cesty JUDr. Miloše Izáka, 
Ing. Pavla Brettschneidera, Mgr. Miroslava Muselíka, Mgr. Petera 
Kopuncze, Ing. Miroslava Krejčího, Ing. Mgr. Dany Buriánkové, Ing. 
Miroslava Netolického a Ing. Daniely Blahové do partnerského města 
Vlaardingen ve dnech 24. – 28.09.2011. 

900/R/171011 Předloženou zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Pavla 
Brettschneidera, Ing. Mgr. Dany Buriánkové, Ing. Miroslava Netolického 
a Ing. Daniely Blahové do partnerského města Staufenberg ve dnech 
22. – 24.09.2011.

901/R/171011 Předložené výsledky Dětského fóra Zdravého města z 12.09.2011 a 
následné ankety.

Rada města vyhlašuje:

902/R/171011 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek 
malého rozsahu, výběrového řízení na veřejnou zakázku „Oprava 
střechy a komínů, bytový dům, nám. TGM 29/35, Moravská Třebová“ a 
schvaluje:

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:

- Josef Šťastný, Brněnská 50/45, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 
11097442

- Jiří Kratochvíl, Sušice 117, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 
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43506372
- Mati Moravia s.r.o., Koclířov 204, 569 11, IČ: 25969161 
- Cyril Jirouš, Karla Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 

47486180
- Milan Hloušek, Rybízova 476/5, 621 00 Brno-Medlánky, IČ: 

68682018
- Květoslav Soška, Linhartice 164, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 

10515658
- Tomáš Jurníček, Sušice 97,571 01 Moravská Třebová, IČ: 

74340433

2. Hodnotící komisi ve složení:

- Bc. Viera Mazalová, člen, Andrea Drozdová Šramová, náhradník
- Bc. Gabriela Horčíková, člen, Drahomíra  Koschatová, náhradník
- Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník
- Miloš Beyer, člen, Ing. Rudolf Rada, náhradník

3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky:

- celková nabídková cena

Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská 
    Třebová s.r.o.

903/R/171011 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek 
malého rozsahu, výběrového řízení na veřejnou zakázku „Oprava 
střechy a komínů, bytový dům, nám. TGM 30/33, Moravská Třebová“ a 
schvaluje:

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:

- Josef Šťastný, Brněnská 50/45, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 
11097442

- Jiří Kratochvíl, Sušice 117, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 
43506372

- Mati Moravia s.r.o., Koclířov 204, 569 11, IČ: 25969161 
- Cyril Jirouš, K. Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 

47486180
- Milan Hloušek, Rybízova 476/5, 621 00 Brno-Medlánky, IČ: 

68682018
- Květoslav Soška, Linhartice 164, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 

10515658
- Tomáš Jurníček, Sušice 97,571 01 Moravská Třebová, IČ: 

74340433

2. Hodnotící komisi ve složení:

- Bc. Viera Mazalová, člen, Andrea Drozdová Šramová, náhradník
- Bc. Gabriela Horčíková, člen, Drahomíra  Koschatová, náhradník
- Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník
- Miloš Beyer, člen, Ing. Rudolf Rada, náhradník
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3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky:

- celková nabídková cena

Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská 
    Třebová s.r.o.

Rada města ukládá:

904/R/171011 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat ve 
věci prodeje pozemku parc. č. 1145/7 o ceně ve výši 100 Kč/m2.  

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
T: 21.11.2011

905/R/171011 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat ve 
věci prodeje pozemku parc. č. 2195 a 2198  o ceně ve výši 100 Kč/m2.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
T: 21.11.2011

906/R/171011 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat ve 
věci prodeje pozemku parc. č. 1191/20 o ceně ve výši 100 Kč/m2.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
T: 21.11.2011

907/R/171011 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat ve 
věci prodeje pozemku parc. č. 2176  o ceně ve výši 20 Kč/m2.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
T: 21.11.2011

908/R/171011 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství připravit 
prodej pozemků parc. č. 269/2, parc. č. 270, části parc. č. 3807/5 a části 
pozemku parc. č. 3807/17 dle předloženého návrhu a důvodové zprávy. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
T: 21.11.2011

909/R/171011 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství doplnit tisk 
č. 1/3 ze 17.10.2011, záměr prodeje nemovitostí – objektů kotelen o:

- investice VYTEPU, jejich promítnutí do nájmu
- tvorbu ceny za teplo
- porovnání variant prodat x neprodat

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
T: 07.11.2011
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Rada města odkládá:

910/R/171011 Projednání tisků č.:
- 1/3 ze 17.10.2011 (záměr prodeje nemovitostí – objektů kotelen)
- 41 ze 17.10.2011 Vyhlášení výběrového řízené na veřejnou 

zakázku Nákup PC)
- 42 ze 17.10.2011 (Vyhlášení výběrového řízené na veřejnou 

zakázku ESET NOD32 Antivirus Business Edition)
- 43 ze 17.10.2011 (Vyhlášení výběrového řízené na veřejnou 

zakázku Databázový systém ORACLE)

Rada města ruší:

911/R/171011 Své usnesení č. 719/R/290811, kterým schválila záměr prodeje části 
pozemku parc .č. 1145/7 o celkové výměře 259 m2, (jedná se cca o 150 
m2) kultura ostatní plocha  v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část obce Předměstí, ul. Bezručova.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

912/R/171011 Výběrové řízení na veřejnou zakázku: Výměna střešní krytiny / Bytový 
dům ul. Svitavská č.p. 1475; č.o. 20, Moravská Třebová.

Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb

V Moravské Třebové 17.10.2011
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

JUDr. Miloš Izák
starosta města

Ing. Pavel Brettschneider                                                  Ing. Václav Mačát
      místostarosta města                                                      místostarosta města




