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Usnesení 
 
ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 
07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. 
Masaryka za účasti 5 členů rady města. 
  
 

Rada města schvaluje: 
 
4276/R/070714 Předložený program schůze rady města. 

 
4277/R/070714 Bezplatné použití znaku města TTV Sport Group s.r.o. IČ 02429802, 

DIČ CZ02429802, Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6 Dejvice za 
účelem zveřejnění partnerů 6. ročníku Czech cycling tour, světového 
poháru v silniční cyklistice, na webových stránkách pořadatelů a 
v propagačních materiálech. 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

4278/R/070714 Doplnění žádosti podané Krajskému úřadu Pardubického kraje, 
odboru životního prostředí a zemědělství ve věci změny kategorizace 
lesů (ust. § 8 odst. 3 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích) z lesa 
hospodářského nově na les zvláštního určení (příměstský a se 
zvýšenou rekreační funkcí) o pozemky parc. č. 2850/1 o výměře  
9448 m2, parc. č. 2851 o výměře 192 m2, parc. č. 2854  o výměře  
799 m2 a parc. č. 1746 o výměře 1890 m2 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4279/R/070714 Uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o výkupu elektřiny pro FVE Tyršova 
548/1 s ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 27232433, se sídlem Praha 4, Duhová 
1/425, PSČ 140 53, dle předloženého návrhu.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4280/R/070714 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování 
stavby distribuční soustavy kabelového vedení nízkého napětí  v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová na pozemcích parc. č. 
2020/1, parc. č. 2054/6,  parc. č. 2054/2, parc. č. 2038, parc. č. 
2040/11, parc. č. 2016/1, lokalita ul. Pod Hamry a Jevíčská,  s ČEZ 
Distribuce a.s. a smlouvu o právu provést stavbu. Rozsah věcného 
břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který bude nedílnou 
součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny stanovené dohodou 
ve výši 200 Kč za každý započatý metr délkový, na dobu neurčitou. 
K takto stanovené ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. 
Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného 
břemene. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4281/R/070714 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování 
stavby distribuční soustavy kabelového vedení nízkého napětí  v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová na pozemcích parc. č. 
2582/6, parc. č. 2608/9, parc. č. 2583 s ČEZ Distribuce a.s. a smlouvu 
o právu provést stavbu. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v 
geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení 
věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou 
jednorázové odměny stanovené dohodou ve výši 200 Kč za každý 
započatý metr délkový, na dobu neurčitou. K takto stanovené ceně 
bude připočtena DPH v zákonné výši. Náklady spojené s uzavřením 
smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4282/R/070714 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, za účelem provozování 
stavby plynárenského zařízení  v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová na pozemcích p.č. 2349/19, 2349/21, 2354/1 a 2355/1, 
lokalita ul. Na Stráni, s RWE GasNet s.r.o. Rozsah věcného břemene 
je vyznačen v geometrickém plánu, který je nedílnou součástí smlouvy 
o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, 
formou jednorázové odměny stanovené dohodou ve výši 29.750 Kč, 
na dobu neurčitou. K takto stanovené ceně bude připočtena DPH 
v zákonné výši. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí 
oprávněný z věcného břemene. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4283/R/070714 Uzavření smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 
1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 o zajištění komplexních 
bankovních služeb v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

4284/R/070714 Uzavření Smlouvy o poskytnutí grantu z Programu stavební obnovy a 
restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového 
charakteru v Pardubickém kraji na rok 2014 na restaurování kleneb, 
žeber a omítek domu Olomoucká 146/18, Moravská Třebová ve výši 
100.000 Kč s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 
532 11 Pardubice, IČ 70892822, dle předloženého návrhu.  
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4285/R/070714 Záměr prodeje bytové jednotky č. 1403/17 na ul. Jiráskově č. o. 97 a 
č. o. 99, č.p. 1403 včetně podílu v rozsahu id. 3448/189546 na 
společných částech budovy a pozemku parc. č. 2711/56 o výměře  
479 m2, zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území  
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Moravská Třebová. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem.    
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4286/R/070714 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2711/69 (cca o 470 m2) o 
celkové výměře 6.887 m2, druh pozemku  zahrada v obci a kat. území 
Moravská Třebová, ul. Jiráskova za účelem přístavby výrobní haly 
společnosti DGF a.s. Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

  
4287/R/070714 Výjimku z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice Zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu, na realizaci obnovy soklu radnice na nám. 
TGM č.p. 32. Obnova soklu bude realizována bez výběrového řízení 
Ing. Ladislavem Krylem, Ovenecká 376/4, 170 00, Praha - Holešovice, 
IČ: 40866581. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4288/R/070714 Uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Obnova soklu v průčelí 
radnice č. p. 32 na nám. TGM v Moravské Třebové s Ing. Ladislavem 
Krylem, Ovenecká 376/4, 170 00, Praha - Holešovice, IČ: 40866581, 
podle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

  
4289/R/070714 Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku Kanalizace ul. 

Jevíčská, Moravská Třebová firmu ARROW, spol. s r.o., se sídlem 
Jevíčská 55/2, Moravská Třebová, PSČ 571 01, IČ: 46504371. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4290/R/070714 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku Kanalizace ul. Jevíčská, Moravská Třebová s firmou 
ARROW, spol. s r.o., se sídlem Jevíčská 55/2, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, IČ: 46504371, podle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4291/R/070714 Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku Cyklostezka podél 
silnice III/36825, Moravská Třebová - Jevíčská firmu M -SILNICE a.s., 
se sídlem Husova 1697, 530 03, Pardubice, IČ: 42196868. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4292/R/070714 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku Cyklostezka podél silnice III/36825, Moravská Třebová – 
Jevíčská firmou M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03, 
Pardubice, IČ: 42196868, podle předloženého návrhu. 
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Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4293/R/070714 Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku Rekonstrukce chodníku 
v ulici Jevíčská, Moravská Třebová firmu Technické služby Moravská 
Třebová s.r.o., se sídlem Zahradnická 1412/21, 571 01 Moravská 
Třebová,  IČ: 25970399. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4294/R/070714 
 
 
 
 
 
 
 
4295/R/070714 
 
 
 
 
 
 
4296/R/070714 

Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku Rekonstrukce chodníku v ulici Jevíčská, Moravská 
Třebová firmou Technické služby Moravská Třebová s.r.o., se sídlem 
Zahradnická 1412/21, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 25970399, podle 
předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM – 0038/14 ze dne 
25. 6. 2014 s firmou STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, 
PSČ 150 00, IČ:60838744, na veřejnou zakázku Volnočasový areál 
Knížecí louka IN-LINE stezka v souladu s předloženým návrhem.   
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 
Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822 o poskytnutí neinvestiční 
dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na přípravu a 
konání 9. ročníku výtvarné soutěže Pod modrou oblohou ve výši 
50.000 Kč. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
 

Rada města neschvaluje: 
 
4297/R/070714 Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 na ul. Školní č. o. 7, s platností 

od 01.08.2014.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
   
Rada města vydává souhlas: 
 
4298/R/070714 S přemístěním sochy Eduarda Kasparidese na pozemek parc. č. 

439/2 a torza kašny na pozemek parc. č. 439/1 před budovu 
městského muzea na okraj záhonu u pravého rohu budovy při 
pohledu na muzeum od vstupní brány do parku a ukládá jednatelce 
Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. přemístění zrealizovat. 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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Rada města bere na vědomí: 
 
4299/R/070714 Rezignaci Petera Kopuncze na člena Zastupitelstva města Moravská 

Třebová za volební stranu Česká strana sociálně demokratická ke dni 
02.07.2014. 
 

4300/R/070714 Nastoupení Ing. Andreje Kašického za člena Zastupitelstva města 
Moravská Třebová za volební stranu Česká strana sociálně 
demokratická ke dni 03.07.2014. 
 

4301/R/070714 Předloženou společnou žádost nájemníků bytového domu na ul. 
Školní č. o. 7 v Moravské Třebové o řešení hrubého narušování klidu 
a pořádku v domě ze strany nájemkyně bytu č. 10 Radmily Betyárové 
a Dušana Absolona. 

 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
4302/R/070714 Schválit prodej pozemku parc. č. 2266/4 o výměře 383 m2, druh 

pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část obce Předměstí, ul. Olomoucká společnosti Dochema 
s.r.o, Olomoucká č. o. 67, č. p. 349 za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 103.410 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.  Dále kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady 
spojené s převodem nemovitosti, a to ve výši 6.479 Kč.    
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
     

4303/R/070714 Schválit výkup pozemku parc. č. 2313/2 o výměře o výměře 39 m2, 
druh pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část obce Předměstí, ul. Olomoucká od společnosti 
Dochema s.r.o., Olomoucká č. o. 67, č. p. 349 za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 10.530 Kč. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
  
Rada města ukládá: 
 
4304/R/070714 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat o 

výkupu pozemku parc. č. 3110/15, druh pozemku ostatní plocha  o 
výměře 40 m2, pozemku parc. č. 3110/16, druh pozemku ostatní 
plocha o výměře 19 m2  pozemku parc. č. 3110/17, druh pozemku 
ostatní plocha o výměře 59 m2, pozemek parc. č. 3400/3, druh 
pozemku orná půda o výměře 322 m2, pozemku parc. č. 3396/12, 
druh pozemku ostatní plocha o výměře 517 m2  a  pozemku parc. č. 
3072/4, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Udánky o ceně ve výši od 100 – 187 
Kč/m2, s podmínkou že součástí výkupu bude výkup části pozemku 
parc. č. 3398/9 o výměře 230 m2, druh pozemku trvalý travní porost 
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(jedná se cca o 40 m2). 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 18.08.2014 
 

  
Rada města ruší: 
 
4305/R/070714 Své usnesení č. 4271/R/230614, kterým uložila vedoucí odboru 

majetku města a komunálního hospodářství jednat o výkupu pozemku 
parc. č. 3110/15, druh pozemku ostatní plocha  o výměře 40 m2, 
pozemku parc. č. 3110/16, druh pozemku ostatní plocha o výměře 19 
m2  pozemku parc. č. 3110/17, druh pozemku ostatní plocha o výměře 
59 m2, pozemek parc. č. 3400/3, druh pozemku orná půda o výměře 
322 m2, pozemku parc. č. 3396/12, druh pozemku ostatní plocha o 
výměře 517 m2  a  pozemku parc. č. 3072/4, druh pozemku ostatní 
plocha vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce 
Udánky o ceně dle znaleckého posudku, s podmínkou že součástí 
výkupu bude výkup části pozemku parc. č. 3398/9 o výměře 230 m2, 
druh pozemku trvalý travní porost (jedná se cca o 40 m2). 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

 
Rada města odkládá: 
 
4306/R/070714 
 
 
 
 
 
4307/R/070714 

Projednání tisku č. 16 (Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového 
řízení na veřejnou zakázku -  „Demolice objektu č. p. 302, č. o. 64 – 
CVČ na ulici Komenského v Moravské Třebové“). 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 
Projednání tisku č. 17 (Stanovení zadání pro výběrové řízení na 
veřejnou zakázku „Revitalizace toku Třebůvka v lokalitě Knížecí 
louka, Moravská Třebová“). 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
V Moravské Třebové 07.07.2014 
Zapsala: Ing. Mgr. Dana Buriánková 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 

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


