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 Usnesení rady města ze dne 21.11.2011 

Usnesení 
 
 
z 36. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.11.2011 od 
16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 
členů rady města. 
  
 
Rada města schvaluje:  
 
974/R/211111 Posunutí termínů plnění úkolů rady města takto: 

- úkol č. 907/R/171011 z původního termínu 21.11.2011 na nový 
termín 19.12.2011 

- úkol č. 908/R/171011 z původního termínu 21.11.2011 na nový 
termín 19.12.2011. 

 
975/R/211111 Následující termíny schůzí rady města v roce 2012: 

- 16.01., 30.01., 27.02., 26.03., 30.04., 21.05., 25.06., 23.07., 06.08., 
20.08., 17.09., 15.10., 05.11.,  19.11., 17.12. 

 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
 

976/R/211111 Čerpání částky  51.211 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace 
Kulturní služby města Moravská Třebová a její využití k rozvoji činnosti 
organizace.  
 
Z: Mgr. Libuše Gruntová, ředitelka Kulturních služeb města 
 

977/R/211111 Uzavření Smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního 
systému Ekolamp mezi městem Moravská Třebová a společností 
EKOLAMP s.r.o dle předloženého návrhu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

978/R/211111 Předložený návrh textu dohody o podmínkách úhrady nákladů 
projektové dokumentace kanalizačních přípojek, která bude uzavřena 
mezi městem Moravská Třebová a vlastníky nemovitostí, postupně 
připojovaných na kanalizaci v rámci projektu  OUSB.  
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

979/R/211111 Předloženou Koncepci rozvoje Městského muzea v Moravské Třebové 
pro období 2012 – 2017. 
 
Z: Mgr. Libuše Gruntová, vedoucí Kulturních služeb města 
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980/R/211111 Uzavření nájemní smlouvy na  byt č. 2 o velikosti 3 + 1 na ul. Zámecké 
č. o. 13 v Moravské. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 
rok.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

981/R/211111 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na  

- byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na Zámeckém náměstí č. o. 1 v Moravské 
Třebové, s platností od 01.12.2011 

- byt č. 12 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové, s platností od 01.12.2011 

- byt č. 8 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové, 
s platností od 01.12.2011. 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

982/R/211111 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nemovitosti – nebytového 
prostoru v domě č. p. 312 na ul. Svitavské č. o. 8 v Moravské Třebové o 
celkové výměře 66,92 m2 se zájemci v pořadí: 
1. Antonínem Zezulou, bytem Moravská Třebová, Předměstí, č. p. 600, 

ul. Zahradnická č. o. 2 
2. Danou Ševčíkovou, bytem Rozstání č. p. 66 
3. Milanem Matouškem, bytem Moravská Třebová, Předměstí, č. p. 

1363, ul. J. K. Tyla č. o. 14. 
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 
 

983/R/211111 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nemovitosti – nebytového 
prostoru v domě č. p. 6 na ul. Cihlářově č. o. 13 v Moravské Třebové o 
celkové výměře 108 m2 s Českou republikou – Úřadem práce České 
republiky, se sídlem Praha 2, PSČ 128 01, Karlovo náměstí 1359/1, 
zastoupenou JUDr. Jiřím Kubešou.  
Nebytové prostory budou pronajaty za účelem zřízení kanceláří a 
spisovny zaměstnanců útvaru nepojistných dávek.  
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 
 

984/R/211111 Uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o užívání nebytových prostor v budově 
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muzea ze dne 17.11.1992, ve znění dodatku ze dne 1.8.1995, uzavřené 
mezi městem Moravská Třebová a Společností česko-německého 
porozumění Walthera Hensela, dle předloženého návrhu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

985/R/211111 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně vlastní smlouvy, za účelem zřízení přeložky dešťové 
kanalizace v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na pozemku 
p. č. 3760/1 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 na dobu 
neurčitou, za úplatu, jednorázovou částkou stanovenou 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 
 

986/R/211111 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene, za účelem 
umístění a provozování stavebního díla vodovodu v obci a katastrálním 
území Borušov, na pozemku p. č. 321 v obci a katastrálním území 
Borušov s obcí Borušov. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v 
geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy. Věcné 
břemeno bude zřízeno bezúplatně. Náklady spojené s uzavřením 
smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

987/R/211111 Pro účely územního a stavebního řízení udělení souhlasu obci Borušov 
k umístění a k realizaci stavby na dotčených nemovitostech a to 
v rozsahu dle odsouhlasené projektové dokumentace zpracované 
projekční kanceláří PC Projekt Litomyšl – Suchá Lhota. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

988/R/211111 Uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci na díle „Projekt Hřebečské 
důlní stezky II - muzeum hornictví“, s P-D Refractories CZ a.s., se 
sídlem Nádražní 218, Velké Opatovice,  PSČ: 679 63, zastoupené Ing. 
Ladislavem Kašparem, předsedou představenstva, IČ: 16343409, dle 
předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
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989/R/211111 Dodávku předmětu zakázky vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku Nákup PC a prodloužení licence ESET NOD32 Antivirus 
Business Edition firmou OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19, 57101 
Moravská Třebová, IČ: 48168921 dle přiložené nabídky. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

990/R/211111 Dodávku předmětu zakázky vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku Databázový systém ORACLE firmou OR-CZ spol. s r.o., 
Brněnská 19, 57101 Moravská Třebová, IČ: 48168921. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

991/R/211111 Záměr prodeje nemovitosti – objektu č. p. 1473 na pozemku parc. č. 
2666/2, včetně pozemku parc. č. 2666/2 o výměře 453 m2 na ul. 
Západní v obci a katastrálním území Moravská Třebová, včetně 
technického zařízení a teplovodních kanálů. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

992/R/211111 Záměr prodeje nemovitosti – objektu č. p. 1513 na pozemku parc. č. 
2711/99, včetně pozemku parc. č. 2711/99 o výměře  175 m2 na ul. 
Jiráskově v obci a katastrálním území Moravská Třebová, včetně 
technického zařízení a teplovodních kanálů. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města neschvaluje:  
 
993/R/211111 Záměr prodeje pozemku parc. č. 277/3 o celkové výměře 330 m2, 

kultura zahrada v obci  Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské 
Třebové.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města souhlasí:  
 
994/R/211111 Se záměrem zřízení „Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež“ 

v prostorách objektu ve vlastnictví města Moravská Třebová, a to 
v objektu bývalé veterinární stanice MVDr. Ivo Švece na ulici 
Komenského č. o. 48, Moravská Třebová. 
 
Z: Karel Bláha, velitel městské policie a koordinátor prevence kriminality 
    Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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995/R/211111 Se zastavením exekuce dle § 55, odst. 3  zákona č. 286/2009 Sb., proti 
R. K., z důvodu nezjištění existence exekuovatelných hodnot. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města doporu čuje zastupitelstvu m ěsta:  
 
996/R/211111 Schválit následující termíny zasedání  zastupitelstva v roce 2012: 

- 13.02., 12.03., 16.04., 04.06., 03.09., 22.10., 03.12. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

997/R/211111 Schválit následující rozpočtové opatření č. 14/2011 rozpočtu města: 
 
rozpočtové zdroje

200 615,00 Kč
Ostatní neinvestiční přijaté dotace od Pardubického kraje 5 160,00 Kč

Vratka DPH finančním úřadem 11 400 025,00 Kč

11 605 800,00 Kč

rozpočtové potřeby
Správa sportovišť - financování nákladů atletického stadionu -30 000,00 Kč
Správa dětských hřišť a rozhledny 30 000,00 Kč
Běžná údržba a opravy komunikací -300 000,00 Kč
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 300 000,00 Kč
Lesní hospodářství - činnost OLH 200 615,00 Kč
Lesní hospodářství - obnova a výchova porostů 5 160,00 Kč
Úhrada za odchyt toulavých psů 50 000,00 Kč
Správa a rozšíření kamerového systému  -20 000,00 Kč
Aktivity komise prevence kriminality 20 000,00 Kč
Provozní výdaje městského úřadu -75 000,00 Kč
Provozní výdaje  - informatika -15 000,00 Kč
Odvod DPH finačnímu úřadu 2 800 025,00 Kč
Provozní rozpočtová rezerva -50 000,00 Kč
Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova vč. modernizace ČOV 8 600 000,00 Kč
Investice provoz - vybudování přístřešku pro generátor 75 000,00 Kč
Investice informatika 15 000,00 Kč

11 605 800,00 Kčrozpočtové potřeby celkem

Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR - činnost OLH

rozpočtové zdroje celkem

 
 
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 

998/R/211111 Schválit následující rozpočtové provizorium města Moravská Třebová 
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na I. čtvrtletí roku 2012 (v tis. Kč): 
 
Rozpočtové zdroje:
Rozpočtové příjmy CELKEM 42 300,00

Financování:
Investiční úvěr na realizaci projektu 
Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova a 
modernizace ČOV 40 000,00
Celkové rozpočtové zdroje 82 300,00

Rozpočtové potřeby:
Běžné výdaje (vč. rozpočtové rezervy) 35 790,00
Investiční výdaje vč. rozsáhlejších oprav 44 660,00
Rozpočtové výdaje CELKEM 80 450,00

Financování:
Splátky jistiny přijatých úvěrů 1 850,00
Celkové rozpočtové potřeby 82 300,00 
 

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

999/R/211111 Schválit cenu stočného  na rok 2012 ve výši  43,00 Kč/m3  včetně 
DPH. 
 
Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta 
 

1000/R/211111 Schválit změnu usnesení č. 192/Z/150811 takto: 

Původní znění: Zastupitelstvo města schvaluje odpisy pohledávek 
převzatých z bývalé příspěvkové organizace Technické služby města 
Moravská Třebová v souladu s předloženým návrhem v souhrnné výši 
92.341,41 Kč a odpisy pohledávek z vedlejší hospodářské činnosti 
města v souladu s předloženým návrhem v souhrnné výši 
1.559.234,56 Kč. 

Nové znění: Zastupitelstvo města schvaluje odpisy pohledávek 
převzatých z bývalé příspěvkové organizace Technické služby města 
Moravská Třebová v souladu s předloženým návrhem v souhrnné výši 
92.341,41 Kč a odpisy pohledávek z vedlejší hospodářské činnosti 
města v souladu s předloženým návrhem v souhrnné výši 
1.535.932,99 Kč. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

1001/R/211111 Schválit obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
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odstraňování komunálních odpadů, v souladu s předloženým 
návrhem. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1002/R/211111 Stanovit v souladu s ustanovením článku 3 odstavce 1 vnitřního 
předpisu č. 7/2008, Zásady pro poskytování náhrady ušlého výdělku 
neuvolněným členům Zastupitelstva města Moravské Třebové, kteří 
nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti 
s výkonem jejich funkce, výši náhrady ušlého výdělku neuvolněným 
členům Zastupitelstva města Moravské Třebové, kteří nejsou v 
pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem 
jejich funkce na rok 2012 částkou 100 Kč/1 hod. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

1003/R/211111 Schválit prodej  pozemku parc. č. 1145/7 o výměře 259 m2, kultura 
ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
obce Předměstí, ul. Bezručova za vzájemně sjednanou kupní cenu ve 
výši 25.900 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1004/R/211111 Schválit prodej pozemku parc. č. 2195 o výměře 194 m2, kultura 
zahrada a pozemku parc. č. 2198 o výměře 213 m2, kultura zastavěná 
plocha a nádvoří vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
část obce Předměstí, Rybní náměstí za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 40.700 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1005/R/211111 Schválit prodej  pozemku parc. č. 1191/20 o výměře 147 m2, kultura 
ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
obce Předměstí,  ul. Nová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
14.700 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1006/R/211111 Schválit prodej pozemku parc. č. 347/2 o výměře 90 m2, kultura travní 
porost v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové, 
firmě KE INVEST s.r.o. se sídlem Nechvalická č. 1047, Újezd nad 
Lesy, Praha 9 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši  10.800 Kč, 
která bude žadatelem uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále 
kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  
s prodejem, a to ve výši  5.016 Kč. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
 
Rada města bere na v ědomí:  
 
1007/R/211111 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města. 

 
1008/R/211111 Předložená stanoviska ředitelky Technických služeb města Bc. 

Gabriely Horčíkové a vedoucího odboru dopravy městského úřadu 
Petra Václavíka k doporučením kontrolního výboru, uvedeným 
v příloze č. 1 zápisu ze dne 21.09.2011. 
 

1009/R/211111 Předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a 
péče o děti, konané dne 26.10.2011. 
 

1010/R/211111 Předložený zápis z jednání komise životního prostředí rady města ze 
dne 27.10.2011. 
 

1011/R/211111 Předložený zápis u jednání komise památkové péče rady města  ze 
dne 31.10.2011. 
 

1012/R/211111 Předloženou právu o činnosti komise rady města pro prevenci 
kriminality. 
 

1013/R/211111 Předložený souhrnný přehled poskytnutých dotací a nákladů u 
projektů města Moravská Třebová spolufinancovaných z EU – 
Hřebečské důlní stezky a Infrastruktura pro sport a volný čas 
v Moravské Třebové – 1. etapa. 
 

1014/R/211111 Přerušení činnosti pracovní skupiny k optimalizaci školství v Moravské 
Třebové do doby legislativního vyjasnění reformy systému financování 
regionálního školství v ČR. 

 
 
Rada města vyhlašuje:  
 
1015/R/211111 Místní kolo výtvarné soutěže „Památky očima mladých“ pro členská 

města Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a 
současně schvaluje komisi pro hodnocení výtvarných prací ve složení: 
- JUDr. Miloš Izák – starosta města, 
- Ing. Mgr. Dana Buriánková – vedoucí odboru finančního, 
- PaedDr. Hana Horská – malířka, grafička, 
- Mgr. Helena Kancírová – výtvarný obor na ZUŠ. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
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Rada města zmoc ňuje:  
 
1016/R/211111 Starostu města k uzavírání dohod o podmínkách  úhrady nákladů 

projektové dokumentace kanalizačních přípojek s vlastníky 
nemovitostí, postupně připojovaných na kanalizaci v rámci projektu 
OUSB. 

 
 
Rada města ukládá:  
 
1017/R/211111 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat při 

prodeji nemovitostí – objektů kotelen č. p. 1473 na pozemku parc. č. 
2666/2, včetně pozemku parc. č. 2666/2 o výměře 453 m2 na ul. 
Západní,  č. p. 1513 na pozemku parc. č. 2711/99, včetně pozemku 
parc. č. 2711/99 o výměře 175 m2 na ul. Jiráskově, oba v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová,  včetně technického zařízení a 
teplovodních kanálů, o ceně ve výši 4 mil. Kč. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 19.12.2011 
 

1018/R/211111 Ředitelce Technických služeb města zabezpečit úklid prostoru za 
dopravním hřištěm na ul. Zahradnické (stavební panely, betonové 
šachty) – viz zápis komise životního prostředí ze dne 27.10.2011. 
 
Z: Bc. Gabriela Horčíková, ředitelka Technických služeb města 
T: 30.12.2011 
 

1019/R/211111 Veliteli městské policie doplnit tisk č. 16 (Zřízení Nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež v Moravské Třebové v rámci projektu 
prevence kriminality) o předpokládané provozní náklady města. 
 
Z: Karel Bláha,  velitel městské policie a koordinátor prevence  
    kriminality 
T: 19.12.2011 

 
 
Rada města odkládá:  
 
1020/R/211111 Projednání tisku č. 16 (Zřízení Nízkoprahového zařízení pro děti a 

mládež v Moravské Třebové v rámci projektu prevence kriminality). 
 
 
Rada města ruší:  
 
1021/R/211111 Své usnesení č. 485/R/160511, kterým schválila uzavření nájemní 

smlouvy na  byt č. 2 o velikosti 3 + 1 na ul. Zámecké č. o. 13 
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v Moravské. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok 
s tím, že nájemci mají v případě plnění podmínek nájmu nárok na její 
prodloužení. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
V Moravské Třebové 21.11.2011 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Ing. Pavel Brettschneider                                                  Ing. Václav Mačát 

      místostarosta města                                                      místostarosta města 
 


