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Usnesení 
 
z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2013 
od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za 
účasti 7 členů rady města. 
  
 

Rada města schvaluje: 
 
3712/R/161213 Předložený program schůze rady města. 

 
3713/R/161213 Rozpočtové opatření č. 13/2013 – přesun rozpočtových prostředků 

takto: 
rozpočtové výdaje

Sociální služby města Moravská Třebová - Domov pro seniory 100 000,00 Kč
Sociální služby města Moravská Třebová - Pečovatelská služba -100 000,00 Kč

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

3714/R/161213 Rozpočtové opatření č. 14/2013 – poskytnutí finančního příspěvku 
Barboře Cinové s termínem vyúčtování do 31. 1. 2014 takto: 
rozpočtové výdaje

Finanční příspěvek - Barbora Cinová 6 000,00 Kč
zajištění účasti na mezinárodním festivalu mladých talentů v Itálii
David Boleslav -1 000,00 Kč
natáčení hudebního videoklipu

Roman Langr -5 000,00 Kč
účast na mistrovství světa vysokohorských nosičů

 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

3715/R/161213 Uzavření předložené příkazní smlouvy č OMM 98/13 o obstarání 
správy Cesty od renesance k baroku mezi městem Moravská Třebová 
(jako příkazcem) a Technickými službami Moravská Třebová s. r. o. 
(jako příkazníkem). 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3716/R/161213 Navržený postup odstranění nedostatků vyplývajících ze zpráv o 
provedených veřejnosprávních kontrolách u příspěvkových organizací 
města v roce 2013. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

3717/R/161213 Poskytnutí odměny Ludmile Koláčkové, ředitelce Městské knihovny 
Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové, v souladu s předloženým 
návrhem. 
Odměna bude vyplacena ze mzdových prostředků příspěvkové 
organizace Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské 
Třebové a nemá vliv na rozpočet města. 
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Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

3718/R/161213 Navýšení mzdového limitu pro rok 2013 příspěvkové organizace I. 
Mateřská škola, Piaristická 137, okres Svitavy na částku  
230.000 Kč (vč. náhrad bez zák. odvodů, vč. OON, vč. dotací 
poskytnutých od jiných subjektů). 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

3719/R/161213 Navýšení mzdového limitu pro rok 2013 příspěvkové organizace II. 
Mateřská škola, Jiráskova 1141, okres Svitavy na částku  
144.000 Kč (vč. náhrad bez zák. odvodů, vč. OON, vč. dotací 
poskytnutých od jiných subjektů). 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

3720/R/161213 Čerpání částky 1.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace I. 
Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy a 
její využití k rozvoji činnosti organizace.  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

3721/R/161213 Posun termínu vyúčtování účelové neinvestiční dotace ve výši 10.000 
Kč pro Základní školu Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres 
Svitavy na zajištění partnerské spolupráce se školou v Lipsku 
z 31.12.2013 na 30.06.2014. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

3722/R/161213 Posun termínu vyúčtování části účelové neinvestiční dotace ve výši 
7.000 Kč pro Základní školu Moravská Třebová, Palackého 1351, 
okres Svitavy z 31.12.2013 na 30.06.2014 a změnu účelu jejího 
využití z činnosti flétnového souboru na financování návštěvy žáků z 
partnerského města Vlaardingenu v roce 2014.  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

3723/R/161213 Vyplacení finanční částky 16.170 Kč z Rozvojového programu  „Na 
podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a 
žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2013“ (č.j. 30572/2013) 
ředitelce Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres 
Svitavy Bc. Mgr. Lence Bártové. 
 
Z: Bc. Mgr. Lenka Bártová ředitelka školy 
 

3724/R/161213 Čerpání částky 19.298 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace 
Kulturní služby města Moravská Třebová a její využití k rozvoji činnosti 
organizace.  
 
Z: Jarmila Dvořáková, pověřená zastupováním ředitelky příspěvkové 
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organizace Kulturní služby města 
 

3725/R/161213 Bezplatné použití znaku města pořadatelům 5. ročníku projektu 
„Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů“ na pozvánkách na 
okresní kolo OVOV. 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

3726/R/161213 Navržené standardy na výstavbu kanalizací a kanalizačních  přípojek 
na území města Moravská Třebová. 
 
Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta 
 

3727/R/161213 Dodatek č. 2 vnitřního předpisu č. 6/2007, Směrnice k zajištění 
odchytu, převzetí a umístění toulavých a opuštěných psů na území 
města Moravská Třebová, podle předloženého návrhu. 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

3728/R/161213 Dodatek č. 5 vnitřního předpisu č. 4/2011, zadávání zakázek malého 
rozsahu, v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

3729/R/161213 Vnitřní předpis č. 4/2013, Řád veřejného pohřebiště, v souladu 
s předloženým návrhem. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3730/R/161213 Bezúplatný převod 2 ks monitorů, které nelze využít městským 
úřadem, příspěvkové organizaci Kulturní služby města Moravská 
Třebová podle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

3731/R/161213 Uzavření pojistné smlouvy č. 22994775-12 s Českou pojišťovnou a.s., 
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956 o havarijním pojištění 
vozidla Dacia Duster v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

3732/R/161213 Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o provedení záchranného 
archeologického výzkumu ze dne 6. 4. 2009, s firmou Regionální 
muzeum v Litomyšli, Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl, IČ: 71191283, 
v souladu s předloženým návrhem.   
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

3733/R/161213 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM – 0031/13 ze dne 
11. 6. 2013 s firmou firmu MATOUŠEK CZ a.s., Brno, Čechyňská 
419/14a, PSČ 602 00, IČ: 27736962, v souladu s předloženým 
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návrhem.   
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

3734/R/161213 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM – 0043/13 ze dne 
18. 7. 2013 s firmou M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 
Pardubice, IČ:42196868, v souladu s předloženým návrhem.   
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

3735/R/161213 Uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby „Stezka pro chodce a 
cyklisty podél silnice II/368, Moravská Třebová“ s  Ředitelstvím silnic a 
dálnic České republiky se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 
4 – Nusle, IČ: 65993390. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

3736/R/161213 Uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby „Stezka pro 
chodce a cyklisty podél silnice II/368, Moravská Třebová“ 
s Pardubickým krajem se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice, IČ: 70892822. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

3737/R/161213 Uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrického energie s firmou ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem: Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ: 24729035, v souladu 
s předloženým návrhem.  
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

3738/R/161213 Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o výkupu elektřiny pro FVE Palackého 
1351 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 
 

3739/R/161213 Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o výkupu elektřiny pro FVE Piaristická 
137/1 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 
 

3740/R/161213 Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o výkupu elektřiny č. 01223/2013/PR 
pro FVE Svitavská 8 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 
 

3741/R/161213 Uzavření smlouvy s firmou ELMOS - elektro s.r.o., IČ: 28860489, se 
sídlem Olomoucká 1241/30, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, o 
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zajištění odečtů stavů elektroměrů a pravidelné údržby FVE v majetku 
města Moravská Třebová, dle předloženého návrhu.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3742/R/161213 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 2 o 
velikosti 2 + 1 na ul. Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 1. 2014 s podmínkou úhrady závazků vůči městu za 
komunální odpad po splatnosti v pravidelných měsíčních splátkách  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3743/R/161213 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok:  
1. Na byt č. 14 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 4 v Moravské 

Třebové s platností od 1. 1. 2014.  
2. Na byt č. 5 o velikosti 1 + 1 na ul. Bránské č. o. 10 v Moravské 

Třebové s platností od 1. 1. 2014 s podmínkou úhrady závazků 
vůči městu po splatnosti před podpisem nájemní smlouvy. 

3. Na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 1. 2014.  

4. Na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na nám. T.G.Masaryka č. o. 13 
v Moravské Třebové s platností od 1. 1. 2014.  

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3744/R/161213 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc: 
1. Na byt č. 5 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 1 v Moravské 

Třebové s platností od 1. 1. 2014. Nájemní smlouva bude 
prodlužována vždy o 1 měsíc v případě úhrady nájmu za příslušný 
měsíc a úhrady splátky dluhu v pravidelné měsíční splátce.  

2. Na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na nám. T.G.Masaryka č. o. 33 
v Moravské Třebové s platností od 1. 1. 2014. Nájemní smlouva 
bude prodlužována vždy o 1 měsíc v případě úhrady nájmu za 
příslušný měsíc a úhrady splátky dluhu v pravidelné měsíční 
splátce.  

3. Na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v části obce Boršov č.p. 7 3 
v Moravské Třebové s platností od 1. 1. 2014. Nájemní smlouva 
bude prodlužována vždy o 1 měsíc v případě úhrady nájmu za 
příslušný měsíc a úhrady splátky dluhu v pravidelné měsíční 
splátce.  

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

3745/R/161213 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 3 o 
velikosti 2 + 1 na ul. Olomoucké č. o. 18 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 1. 2014 s podmínkou uznání dluhu, uzavření dohody 
o úhradě dluhu ve splátkách a úhrady nájemného za měsíc leden 
2014. Nájemní smlouva bude prodlužována vždy o 1 měsíc v případě 
úhrady nájmu za příslušný měsíc a úhrady splátky dluhu dle dohody o 
úhradě dluhu ve splátkách. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3746/R/161213 Uzavření dohody o úhradě dluhu na nájmu ve výši 19.983 Kč 
v pravidelných měsíčních splátkách dle předloženého vzoru. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3747/R/161213 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 19 o 
velikosti 1 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností 
od 1. 12. 2013 s podmínkou uznání dluhu, uzavření dohody o úhradě 
dluhu ve splátkách a úhrady nájemného za měsíc prosinec 2013. 
Nájemní smlouva bude prodlužována vždy o 1 měsíc v případě úhrady 
nájmu za příslušný měsíc a úhrady splátky dluhu dle dohody o úhradě 
dluhu ve splátkách. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3748/R/161213 Uzavření dohody o úhradě dluhu na nájmu ve výši 7.762 Kč 
v pravidelných měsíčních splátkách dle předloženého vzoru. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3749/R/161213 Uzavření smlouvy o nájmu bytu na byt č. 9, o velikosti 2 + 1 na ul. 
Hřebečské č. o. 1 v Moravské Třebové s tím, že vyrovnání předem 
zaplaceného nájemného proběhne bez účasti města mezi Lenkou 
Fialovou, Romanem Vítkem a manželi Bohumilem a Vlastou 
Vítkovými. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3750/R/161213 Výjimku ze Směrnice Rady města č. 7/2010, čl. 2, odst. 1., písm. b), tj. 
zaevidování žádosti vlastníka nemovitosti, o zaevidování žádosti o 
přidělení městského bytu.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

3751/R/161213 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části nebytového prostoru o 
výměře 10 m2 v domě č. p. 189 na ul. Komenského č. o. 61 
v Moravské Třebové. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
měsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení 
rady města č. 2532/031297.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3752/R/161213 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. P5 o 
výměře 40,31 m2 v domě č. p. 1479 na ul. Svitavské č. o. 24 
v Moravské Třebové za účelem zřízení kadeřnického salonu. 
Smlouva bude uzavřena od 01.01.2014 na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města 
č. 2532/031297.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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3753/R/161213 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1733/1 o výměře 280 m2, 

druh pozemku trvalý travní porost, v obci a katastrálním území  
Moravská Třebová, ul. Nové sady za účelem údržby pozemku 
sečením. 
 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3754/R/161213 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1735/1 o výměře 170 m2, 
druh pozemku ostatní plocha, v obci a katastrálním území  Moravská 
Třebová, ul. Nové sady za účelem údržby pozemku sečením. 
 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3755/R/161213 Pronájem (pacht) části pozemku parc. č. 1375 o výměře 27 m2, druh 
pozemku zahrada, v obci a v katastrálním území Moravská Třebová, 
na ul. Školní, za účelem zřízení zahrady u bytového domu. Nájemné 
(pachtovné) bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
1737/050405, bod 2. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3756/R/161213 Pronájem (pacht) části pozemku parc. č. 1375 o výměře 27 m2, druh 
pozemku zahrada, v obci a v katastrálním území Moravská Třebová, 
na ul. Školní, za účelem zřízení zahrady u bytového domu. Nájemné 
(pachtovné) bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
1737/050405, bod 2. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
3757/R/161213 Uzavření předloženého dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 131/274 o 

pronájmu pozemků potřebných k realizaci staveb obsažených 
v projektu „Hřebečské důlní stezky“, uzavřené dne 1. září 2008 mezi 
Lesy České republiky, s. p. a městem Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3758/R/161213 Uzavření předložené smlouvy o zřízení věcného břemene pro zařízení 
distribuční soustavy kabelové vedení nn pozemku parc. č. 1238/2  a 
1238/4 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, s ČEZ 
Distribuce, a.s. Rozsah věcného břemene je vyznačen v 
geometrickém plánu, č. 2473-831/2012, který bude nedílnou součástí 
smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové 
odměny stanovené dohodou ve výši 1000 Kč bez DPH. Náklady 
spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3759/R/161213 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování 
zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN, v obci a 
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katastrálním území Moravská Třebová na pozemku p.č. 1410/2 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 10.100 Kč plus DPH v zákonné výši, na dobu neurčitou. 
Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného 
břemene. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3760/R/161213 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování 
zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová na pozemku p.č. 2378/13 a 
2350 s ČEZ Distribuce, a.s. a smlouvy 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 12.000 Kč plus DPH v zákonné výši, na 
dobu neurčitou. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí 
oprávněný z věcného břemene. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3761/R/161213 Záměr prodeje bytové jednotky č. 352/11 v domě č. p. 352, č. o. 38 na 
ul. Olomoucké v obci a katastrálním území Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3762/R/161213 Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku Databázový systém 
ORACLE firmu OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 
Moravská Třebová, IČ: 48168921. 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

3763/R/161213 Předloženou Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku Nákup notebooku a multifunkčního zařízení realizovanou 
v rámci projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ 
Moravská Třebová. 
 
Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 
 

3764/R/161213 Vítěze zadávacího řízení veřejné zakázky Nákup notebooku a 
multifunkčního zařízení uchazeče OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, 
571 01 Moravská Třebová, IČ 48168921. 
 
Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 
 

3765/R/161213 Uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu, který byl součástí 
zadávací dokumentace, s vítězem zadávacího řízení veřejné zakázky 
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Nákup notebooku a multifunkčního zařízení uchazečem OR-CZ spol. 
s r.o., Brněnská 19/20, 571 01 Moravská Třebová, IČ 48168921. 
 
Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 
 

3766/R/161213 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení firmou SEVEn, 
Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., IČ: 257 61 382, se 
sídlem Americká 17, 120 00  Praha 2, na akci Příprava a zajištění 
organizace veřejné zakázky na poskytování energetických služeb 
metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Moravská 
Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3767/R/161213 Poskytnutí výjimky z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice Zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu pro všechny zakázky související 
s realizací festivalu Moravskotřebovské arkády a Výtvarný svět na 
zámku pro  příspěvkovou organizaci města  Základní umělecká škola 
Moravská Třebová. 
Příspěvková organizace není povinna při realizaci výše uvedených 
akcí postupovat v souladu se směrnicí č. 4/2011.   
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
Rada města uděluje souhlas: 
 
3768/R/161213 K ubytování na městské ubytovně na ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské 

Třebové na dobu určitou 1 měsíc s automatickou obnovou vždy na 1 
měsíc. Automatická obnova je podmíněna řádným placením 
nájemného a dodržováním ubytovacího řádu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města doporučuje: 
 
3769/R/161213 Zahrnout poskytnutí provozní dotace ve výši 500.000 Kč Nemocnici 

následné péče Moravská Třebová do návrhu rozpočtu města na rok 
2014. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

3770/R/161213 Odboru dopravy vyhovět žádosti ve věci vyhrazeného parkovacího 
místa ZTP na ul. Bezručově. 
 
Z: Ing. Petr Václavík, vedoucí OD 

 
 
Rada města potvrzuje: 
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3771/R/161213 Své rozhodnutí č. 3663/R/181113, kterým schválila ukončení smlouvy 
o nájmu nebytového prostoru o výměře 40,31 m2 v objektu č. p. 1479 
na ul. Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové, uzavřené dne 
20.09.2006 dohodou ke dni 31.12.2013. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
3772/R/161213 Zrušit své usnesení č. 11/S/220403, kterým schválilo uzavření 

smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 9, I. kategorie o velikosti 2 
+ 1 na ul. Hřebečské č. o. 1 v Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3773/R/161213 Schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 9, o 
velikosti 2 + 1 na ul. Hřebečské č. o. 1 v Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3774/R/161213 Schválit prodej pozemku parc. č. 2526/2 o výměře 78 m2, druh 
pozemku ostatní plocha a pozemku parc. č. 2527/4 o výměře 70 m2, 
druh pozemku zahrada vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část obce Předměstí, ul. Lanškrounská za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 17.760 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy       
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3775/R/161213 Schválit výkup pozemku parc. č. 2527/7 o výměře o výměře 48 m2, 
druh pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část obce Předměstí, ul. Lanškrounská za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 5.760 Kč s tím, že město uhradí náklady 
spojené s převodem nemovitosti.        
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3776/R/161213 Schválit prodej  podílu id. 4833/10000 pozemku parc. č. 516 o výměře 
361 m2, druh pozemku zahrada v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Zahradnická za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
20.940 Kč, která bude žadatelem uhrazena před podpisem kupní 
smlouvy.         
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3777/R/161213 Schválit prodej podílu id. 5167/10000 pozemku parc. č. 516 o výměře 
361 m2, druh pozemku zahrada v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Zahradnická za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
22.400 Kč, která bude žadatelem uhrazena před podpisem kupní 
smlouvy. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3778/R/161213 Schválit podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do 
majetku města od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových pozemku p.č. 2040/16 o výměře 236 m2, druh pozemku 
ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Dvorní. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města stanovuje: 
 
3779/R/161213 Měsíční plat ředitelce Městské knihovny Ladislava z Boskovic 

v Moravské Třebové Mgr. Lence Greplové od 01.02.2014 v souladu 
s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
 
Rada města ukládá: 
 
3780/R/161213 Vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka, zpracovat úplné znění 

vnitřního předpisu č. 6/2007, Směrnice k zajištění odchytu, převzetí a 
umístění toulavých a opuštěných psů na území města Moravská 
Třebová. 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
T: 31.12.2013 
 

3781/R/161213 Tajemníkovi městského úřadu zpracovat úplné znění vnitřního 
předpisu č. 4/2011, zadávání zakázek malého rozsahu. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
T: 31.12.2013 
 

3782/R/161213 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství  jednat 
ve věci prodeje bytové jednotky č. 352/11 v domě č. p. 352, č. o. 38 na 
ul. Olomoucké  o ceně ve výši 183.000 Kč.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 27.01.2014 

 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
3783/R/161213 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města. 

 
3784/R/161213 Předloženou zprávu z jednání komise památkové péče rady města 
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dne 25.11.2013. 
 

3785/R/161213 Předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a 
péče o děti konané dne 20.11.2013. 
 

3786/R/161213 Předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a 
péče o děti konané dne 02.12.2013. 
 

3787/R/161213 Doporučení komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
poskytnutí finančního příspěvku Nemocnici následné péče Moravská 
Třebová na pořízení polohovacích lůžek. 
 

3788/R/161213 Předloženou zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol  
provedených u příspěvkových organizací města a TJ Slovan 
Moravská Třebová v roce 2013. 
 

3789/R/161213 Předloženou žádosti Nemocnice následné péče o finanční podporu 
v roce 2014. 
 

3790/R/161213 Záměr občanského sdružení Květná Zahrada provozovat středisko 
výchovné péče v Moravské Třebové jako ambulantní. 
 

3791/R/161213 Cenu za odpadní vody obce Linhartice převzaté k čištění  na ČOV 
Moravská Třebová na rok 2014 ve výši 17,25 Kč/m3 včetně DPH. 
 

3792/R/161213 Předloženou žádost manželů Kouřilových ve věci vyhrazeného 
parkovacího místa ZTP na ul. Bezručově a vyjádření odboru dopravy 
k této žádosti. 
 

3793/R/161213 Předložený „Plán k zajištění ložiska žáruvzdorného jílovce Boršov u 
Moravské Třebové“ bez námitek. 
 

3794/R/161213 Žádost Ing. Petra Kantoříka o zrušení výpovědi z nebytového prostoru 
na ul. Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové. 

 
 
Rada města ruší: 
 
3795/R/161213 Část svého usnesení č. 3615/R/041113, kterým schválila uzavření 

nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 19 o velikosti 1 + 1 na 
ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 1. 12. 2013. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3796/R/161213 Své usnesení č. 278/080403, kterým schválila uzavření smlouvy o 
nájmu bytu na byt č. 9, I. kategorie o velikosti 2 + 1 na ul. Hřebečské 
č. o. 1 v Moravské Třebové s tím, že vyrovnání předem zaplacené 
části nájemného ve výši 400.000 Kč proběhne bez účasti města a 
Roman Vítek a Lenka Fialová budou pokračovat ve splátkách dle 
splátkového kalendáře.  
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
 
V Moravské Třebové 16.12.2013 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 

 
JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

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

 


