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Usnesení rady města ze dne 04.03.2013

Usnesení

ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 
od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za 
účasti 7 členů rady města.

Rada města schvaluje:

2994/R/040313 Předložený program schůze rady města.

2995/R/040313 Čerpání finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové 
organizace Kulturní služby města Moravská Třebová na nákup 
mobilního pódia do dvorany muzea do výše 250.000 Kč.

Z: Jarmila Dvořáková, pověřená zastupováním ředitelky příspěvkové 
organizace Kulturní služby města

2996/R/040313 Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci 
celosvětové akce „Vlajka pro Tibet“ dne 10. března 2013.

Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV

2997/R/040313 Vyvěšení moravské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci 4. 
ročníku občanské iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky“ dne 5. 
července 2013.

Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV

2998/R/040313 Zřízení služby poskytované strážníky městské policie v rámci projektu 
Senior v tísni.

Z: Karel Bláha, velitel městské policie

2999/R/040313 Uzavření smlouvy o pronájmu dětského dopravního hřiště na ul. 
Zahradnické v Moravské Třebové mezi Autoklubem Moravská 
Třebová, P. O. BOX 20, Moravská Třebová, IČO: 15034381 jako 
pronajímatelem a městem Moravská Třebová jako nájemcem podle 
předloženého návrhu.

Z: Karel Bláha, velitel městské policie

3000/R/040313 Uzavření smlouvy o zajištění servisu a pravidelných zkoušek EZS a 
EPS firmou AV SAT electronic, Ing. Vítězslav Kyselý, Josefská 20, 
571 01 Moravská Třebová, IČ: 13173782 podle předloženého návrhu.

Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV
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3001/R/040313 Uzavření licenční smlouvy k užívání software ATTIS.PM v projektu 
Technologické centrum, vnitřní integrace a elektronická spisová 
služba pro město Moravská Třebová  část Vnitřní integrace – procesní 
modeler a kompetenční registry firmou ATTN Consulting s.r.o., 
Krapkova 280/7, 779 00 Olomouc, IČ 25894978 podle předloženého 
návrhu.

Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV

3002/R/040313 Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi městem Moravská Třebová 
a firmou Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., IČ 15053865, se sídlem U 
Vodárny 137, 537 01 Chrudim II, předmětem které je zajištění 
havarijního systému pro rok 2013 až 2014 podle předloženého 
návrhu.

Z: Ing. Pavel Báča, vedoucí OŽP

3003/R/040313 Předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OIRR -0050/10 
uzavřené s Pavlem Hauptem, IČ 63201038 dne 14. 10. 2010, jehož 
předmětem jsou změny v předmětu plnění a jejich dopad do ceny díla 
v rámci realizace projektu Ošetření významných stromů na území 
města Moravská Třebová dotačně podpořeného z Operačního 
programu životní prostředí podle předloženého návrhu.

Z: Ing. Pavel Báča, vedoucí OŽP

3004/R/040313 Smlouvu o převzaté vodě k čištění mezi obcí Linhartice a městem 
Moravská Třebová podle předloženého návrhu.

Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta

3005/R/040313 Dohodu o vzájemné spolupráci mezi městem Moravská Třebová, obcí 
Linhartice a VHOS, a.s. se sídlem, Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská 
Třebová podle předloženého návrhu.

Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta

3006/R/040313 Uzavření smlouvy mezi městem jako  výpůjčitelem a Destinační 
společností Východní Čechy jako půjčitelem, předmětem které je 
výpůjčka  multimediálního informačního kiosku po dobu pěti let.

Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

3007/R/040313 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor bývalé 
konírny o výměře 35 m2 na zámku, Zámecké nám. č. o. 1 v Moravské 
Třebová  s RNDr. Milanem Blahou – Elgeo, Nové sady 1, Moravská 
Třebová, za účelem provozování prodejny suvenýrů  za symbolické 
nájemné ve výši 1 Kč.

Z: Jarmila Dvořáková, Jarmila Dvořáková, pověřená zastupováním 
ředitelky příspěvkové organizace Kulturní služby města
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3008/R/040313 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na

1. byt č. 5 o velikosti 3 + 1 na ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 3. 2013

2. byt č. 9 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 4 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 3. 2013 

3. byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 
v Moravské Třebové s platností od 1. 3. 2013

4. byt č. 10 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 2 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 3. 2013

5. byt č. 1 o velikosti 1 + 0 na ul. Bránské č. o. 12 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 3. 2013

6. byt č. 5 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 5 
v Moravské Třebové s platností od 1. 3. 2013

7. byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 3. 2013

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3009/R/040313 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 10 o 
velikosti 2 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3010/R/040313 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 2 na ul. 
Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové s platností od 1. 3. 2013, 
s podmínkou úhrady závazků vůči městu za komunální odpad po 
splatnosti v pravidelných měsíčních splátkách a úhrady dalších 
závazků vůči městu po splatnosti před podpisem nájemní smlouvy.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3011/R/040313 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 1 o velikosti 
1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové 
s podmínkou úhrady dluhu na nájmu ve splátkách dle předložené 
dohody a úhrady dalších závazků před podpisem nájemní smlouvy. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3012/R/040313 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 0,5 roku na byt č. 6 o 
velikosti 1 + 0 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 3. 2013 s podmínkou uzavření dohody o úhradě 
dluhu na nájmu ve splátkách dle předloženého vzoru a úhrady dalších 
závazků před podpisem nájemní smlouvy. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3013/R/040313 Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10, o velikosti 1 + 0, o výměře 
34,49 m2 v 1. NP bytového domu, původně označeného sekce B, 
nyní uváděného č. o. 4, č. p.1553 na ul. Hřebečské v Moravské 
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Třebové.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3014/R/040313 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 2 o 
velikosti 3 + 1 na ul. Zámecké č. o. 13 v Moravské Třebové 
s podmínkou úhrady dluhu na nájmu ve splátkách dle uzavřené 
dohody o úhradě dluhu ve splátkách a dále úhrady dluhu za odpad 
před podpisem nájemní smlouvy.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3015/R/040313 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 8 v části 
obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové s podmínkou uzavření 
dohody o uznání dluhu a úhradě dluhu ve splátkách. Nájemní smlouva 
bude prodlužována vždy o 1 měsíc v případě úhrady nájmu za 
příslušný měsíc, úhrady splátky dluhu za nájem dle dohody o úhradě 
dluhu ve splátkách a dále úhrady splátky dluhu za odpad 
v pravidelných měsíčních splátkách.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3016/R/040313 Cenu nájemného pro pronájem pozemků parc. č. 1405/1 o celkové 
výměře 3 465 m2, kultura ovocný sad, parc. č. 1405/8 o celkové 
výměře 684 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1405/12 
o celkové výměře 237 m2, kultura ovocný sad, ve výši 14.846 Kč 
/ročně. Tato cena bude nově doplněna do čl. IV. odst. 1 ve schválené 
nájemní smlouvě č. 6/11 dle usnesení rady města č. 254/R/280211.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3017/R/040313 Zaslání nájemného za užívání pozemků parc. č. 1405/1 o celkové 
výměře 3 465 m2, kultura ovocný sad, parc. č. 1405/8 o celkové 
výměře 684 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 
1 405/12 o celkové výměře 237 m2, kultura ovocný sad, za období 
od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2012 výši 44.538 Kč, a to vlastníkům 
těchto pozemků na účet dle jejich sdělení.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3018/R/040313 Zaslání nájemného za užívání pozemků parc. č. 1405/1 o celkové 
výměře 3 465 m2, kultura ovocný sad, parc. č. 1405/8 o celkové 
výměře 684 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1405/12 
o celkové výměře 237 m2, kultura ovocný sad, za období od 1. ledna 
2013 do 31. prosince 2013 výši 14.846 Kč, a to vlastníkům těchto 
pozemků na účet dle jejich sdělení.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3019/R/040313 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2250 o výměře cca 40 m2, 
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kultura zahrada, na ul. Olomoucké, v obci a k. ú. Moravská Třebová.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3020/R/040313 Záměr pronájmu části pozemku par. č. 220/2 o výměře  16 m2, kultura
zastavěna plocha a nádvoří, na ul. Piaristické, v obci a k. ú. Moravská 
Třebová.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3021/R/040313 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 3328 o celkové výměře 26048 m2, 
kultura trvalý travní porost, v obci a k. ú. Linhartice, za účelem 
zemědělského využití.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3022/R/040313 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 402/19 o celkové výměře 728 m2, 
kultura orná půda, v obci a k. ú. Linhartice, za účelem zemědělského 
využití.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3023/R/040313 Záměr výpůjčky budovy č. p. 150, stojící na pozemku parc. č. 3791/24, 
v obci a k. ú. Moravská Třebová, v části obce Sušice.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3024/R/040313 Pronájem části pozemku par. č. 2188/2 o výměře  220 m2, kultura
zahrada, na ul. Vodní, v obci a k. ú. Moravská Třebová, a to část o 
výměře 32 m2 jako uzavřenou zahradu k pěstování ovoce a zeleniny, 
část o výměře 14 m2 jako zastavěnou plochu a část o výměře 174 m2

jako plochu k sečení trávy. Nájemné bude vypočteno dle usnesení 
rady města č. 1737/050405 body 3, 8 a 4.  

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3025/R/040313 Uzavření dohody mezi městem Moravská Třebová, jako vlastníkem a 
společností Agrona Staré Město, a.s., IČ 25291394, se sídlem Staré 
Město čp. 5, PSČ 569 32, jako uživatelem, o úhradě nájemného za 
užívání pozemku parc. č. 229/2 o celkové výměře 13 629 m2, vedený 
ve zjednodušené evidenci, v obci a k. ú. Borušov, a to za období 
od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2012. Výše nájemného za toto 
období byla vypočtena dle předloženého návrhu na 8.193 Kč, bez 
DPH.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3026/R/040313 Pronájem pozemku parc. č. 229/2 o celkové výměře 13629 m2, 
vedený ve zjednodušené evidenci, v obci a k. ú. Borušov společnosti 
Agrona Staré Město,  a.s., IČ 25291394, se sídlem Staré Město čp. 5, 
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PSČ 569 32, a to za účelem zemědělského využití. Výše nájemného 
byla vypočtena dle předloženého návrhu na 2.731 Kč/ročně, bez DPH.  
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinnosti 
od 1. ledna 2013.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3027/R/040313 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
souhlasu se zřízením stavby plynárenského zařízení „Reko MS 
Moravská Třebová – K. Čapka“ v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Tyršova na pozemcích parc. č. 560 o celkové výměře 5 
078 m2, parc. č. 580/2 o celkové výměře 46 m2, parc. č. 585 o celkové 
výměře 1 250 m2, parc. č. 648 o celkové výměře 951 m2, parc. č. 663 
o celkové výměře 4 647 m2, parc. č. 717 o celkové výměře 613 m2, 
parc. č. 964/7 o celkové výměře 11 m2, parc. č. 1066 o celkové 
výměře 1 430 m2, parc. č. 1 067 o celkové výměře 1 799 m2, parc. č. 
1106 o celkové výměře 2 923 m2 s VČP Net, s.r.o. Rozsah věcného 
břemene bude po dokončení akce vyznačen v geometrickém plánu. 
Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny 
stanovené dohodou ve výši ve výši 1.000 Kč bez DPH za celou 
stavbu. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný 
z věcného břemene. Nedílnou součástí smlouvy je oboustranně 
odsouhlasený zápis ze dne 14.11.2012 z kontrolního dne o provedení 
povrchových úprav, včetně grafické přílohy – rozsah provedení 
povrchových úprav.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3028/R/040313 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
souhlasu se zřízením stavby zařízení distribuční soustavy zemního 
kabelového vedení nízkého „Moravská Třebová, město, J. K. Tyla –
přeložka v pozemku p. č. 1238/2 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová s ČEZ Distribuce, a.s. Rozsah věcného břemene 
bude po dokončení akce vyznačen v geometrickém plánu. Věcné 
břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny 
stanovené dohodou ve výši 1.500 Kč včetně DPH za celou stavbu. 
Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného 
břemene. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3029/R/040313 Dohodu s vlastníkem nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího 
provozu mezi městem Moravská Třebová a vlastníkem nemovitosti, 
v rámci akce „Moravská Třebová - odkanalizování Udánek, Sušic a 
Boršova – Dodatek č. 1 – ČS Boršov“ dle předloženého návrhu. 

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

3030/R/040313 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM 71/2012 na 
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provedení stavebních prací v rámci havarijní opravy kanalizace v ulici 
Tovární s firmou ARROW, spol. s r.o., Jevíčská 55/2, 571 01 
Moravská Třebová, IČ: 46504371, v souladu s předloženým návrhem.

  Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

3031/R/040313 Uzavření mandátní smlouvy o realizaci výběrového řízení na 
zhotovitele stavby akce „Mosty a lávky pro úpravu Stříbrného potoka v 
Boršově", s firmou RTS, a. s. se sídlem: Lazaretní 13, 615 00 Brno, 
IČ: 255 33 843, v souladu s předloženým návrhem.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

3032/R/040313 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek 
malého rozsahu, podání výzvy vč. výkazu výměr firmě CGM Morava 
s.r.o., Praha 4 – Krč, U Hrabovky 247/11, PSČ 140 00, IČ: 28962265 
na předložení nabídky na stavební práce na zámku.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

Rada města souhlasí:

3033/R/040313 S převzetím dluhu dle platebního rozkazu OS ve Svitavách ze dne 
14.10.2011 pod č.j. 10C 220/2011-13 (dlužná částka včetně 
příslušenství a náklady řízení) a platebního rozkazu OS ve Svitavách 
ze dne  29.3.2011 pod č. j. 6C 58/2011-16 (náklady řízení) a dlužného
nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu za užívání bytu 
č. 4 na ul. Olomoucké č. o. 18 v Moravské Třebové za období od 
prosince 2011 do dubna 2012 v celkové výši 20.043 Kč a nedoplatku 
za vyúčtování služeb za rok 2011 ve výši 1.704 Kč.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města zmocňuje:

3034/R/040313 Velitele Městské policie Moravská Třebová k uzavírání Dohody o 
poskytnutí služby Senior v tísni jménem města Moravská Třebová 
s klienty programu Senior v tísni, podle předloženého návrhu.

Z: Karel Bláha, velitel městské policie

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:

3035/R/040313 Schválit rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:
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Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

3036/R/040313 Schválit tyto závazné ukazatele, jimiž se povinně budou řídit:

a) rada města

celkové rozpočtové příjmy města na rok 2013 256 430,00 tis. Kč

zapojení finančních zdrojů základního běžného účtu z roku 2012 5 000,00 tis. Kč

zapojení finančních zdrojů účelových fondů  města z roku 2012 230,00 tis. Kč

investiční úvěr na realizaci projektu OUSB 3 115,00 tis. Kč

půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OUSB 4 950,00 tis. Kč

celkové rozpočtové zdroje 269 725,00 tis. Kč

celkové rozpočtové výdaje města na rok 2013 264 365,00 tis. Kč

splátky jistin úvěrů a půjček 5 360,00 tis. Kč

celkové rozpočtové potřeby 269 725,00 tis. Kč

b) příspěvkové organizace zřízené městem – příspěvek na činnost 
organizace

daňové příjmy 109 390,00 tis. Kč

přijaté dotace (investiční i neinvestiční) 117 811,20 tis. Kč

ostatní (nedaňové) příjmy 22 878,80 tis. Kč

kapitálové příjmy 6 350,00 tis. Kč

rozpočtové příjmy CELKEM 256 430,00 tis. Kč

financování - zapojení finančních prostředků ZBÚ 5 000,00 tis. Kč

financování - zapojení finančních prostředků na účelových fondech 230,00 tis. Kč

financování - investiční úvěr na realizaci projektu OUSB 3 115,00 tis. Kč

půjčka ze SFŽP na realizaci projetku OUSB 4 950,00 tis. Kč

Celkové rozpočtové zdroje 269 725,00 tis. Kč

Rozpočtové potřeby:

běžné (provozní) výdaje 148 365,00 tis. Kč

rozsáhlejší opravy (městská památková rezervace,...) 1 430,00 tis. Kč

investiční výdaje 114 570,00 tis. Kč

rozpočtové výdaje CELKEM 264 365,00 tis. Kč

financování - splátky jistiny přijatých úvěrů 5 360,00 tis. Kč

Celkové rozpočtové potřeby 269 725,00 tis. Kč
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Sociální služby města Mor. Třebová 2 600,00 tis. Kč

Kulturní služby města  Mor. Třebová 8 400,00 tis. Kč

Zakladní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 2 263,00 tis. Kč

Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 5 087,00 tis. Kč

Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21 okres Svitavy 1 575,00 tis. Kč

I. Mateřská škola Piaristická 137, Mor. Třebová, okres Svitavy 1 420,00 tis. Kč

II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Mor. Třebová, okres Svitvy 1 305,00 tis. Kč

Základní umělecká škola Mor. Třebová 1 190,00 tis. Kč

Dům dětí a mládeže Mor. Třebová 890,00 tis. Kč

Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Mor. Třebové 2 835,00 tis. Kč

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

3037/R/040313 Schválit poskytnutí finančních příspěvků a následné uzavření dohod s 
příjemci (na účely uvedené v tabulkové části rozpočtu města) takto:

DECARO RMG s.r.o.                      20.000 Kč
Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy           13.000 Kč
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy           42.000 Kč
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ  Mor. Třebová           20.000 Kč
Oblastní charita Moravská Třebová  5.000 Kč
Regionální sdružení sportů Svitavy         0 Kč
Sdružení přátel KD v Boršově           50.000 Kč
NIPI ČR, KO PK, o.s., středisko sociálních služeb Salvia           20.000 Kč
ZO SBTS Mor. Třebová           35.000 Kč
Zdeněk Kopetzký                      40.000 Kč
Lukáš Komprda           10.000 Kč
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – agility 10.000 Kč
Autoklub Moravská Třebová v AČR 30.000 Kč
TJ SOKOL Boršov           75.000 Kč
Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela o.s. 25.000 Kč
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová 30.000 Kč
ZO ČSOP Zelené Vendolí                                                                           10.000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Udánky 25.000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Sušice 35.000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Boršov 20.000 Kč
Grant v rámci projektu ZM            40.000 Kč
Národní síť zdravých měst           21.000 Kč
Svaz měst a obcí ČR 25.000 Kč
Českomoravské pomezí           42.000 Kč
CELKEM                                                                                             643.000 Kč

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

3038/R/040313 Schválit uzavření smluv o poskytnutí investičních dotací a provozních 
příspěvků z rozpočtu města v roce 2013:

1. Smlouvy s TJ Slovan Moravská Třebová, IČ: 43508511 o 
poskytnutí finančního příspěvku na provoz tělovýchovné jednoty 
v roce 2013 ve výši 7.276.000 Kč.
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2. Smlouvy o poskytnutí investiční dotace s TJ Slovan Moravská 
Třebová, IČ: 43508511 v roce 2013 ve výši 50.000 Kč na pořízení 
časomíry pro potřeby oddílů tělovýchovné jednoty.

3. Dodatku č. 7 smlouvy o partnerství s Oblastní charitou Moravská 
Třebová, se sídlem Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 
65189418 (předmětem partnerství je realizace projektu 
„Stacionář“), který upravuje výši příspěvku města na částečné krytí 
provozu Stacionáře v roce 2013 ve výši 300.000 Kč.

4. Smlouvy o poskytnutí příspěvku města ve výši 100.000 Kč 
Oblastní charitě Moravská Třebová, se sídlem Kostelní nám. 3, 
571 01 Moravská Třebová, IČ: 65189418 na částečné krytí 
provozu sociálně akviziční služby pro rodiny s dětmi „Šance pro 
rodinu“ v roce 2013.

5. Dodatku č. 9 smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární 
ochrany s obcí Staré Město, se sídlem Staré Město 145, IČ: 
277380, který upravuje výši příspěvku města na provoz JPO II 
(440.000 Kč) v roce 2013.

6. Smlouvy o poskytnutí investiční dotace s obcí Staré Město, se 
sídlem Staré Město 145, IČ: 277380, ve výši 160.000 Kč na 
pořízení vozidla pro potřeby JPO II.

7. Dodatku č. 2 smlouvy o spolupráci v oblasti propagace města 
s Ester Dvořákovou Tesolin, se sídlem Útěchov 83, 571 01, IČ: 
73583103, který upravuje výši příspěvku na výkon činnosti 
Turistického informačního centra v roce 2013 (565.000 Kč).

8. Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s Nadačním fondem 
pro chrámové varhany v Moravské Třebové, se sídlem Svitavská 
5, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 28799984 v roce 2013 ve výši 
100.000 Kč na restaurování varhan ve farním kostele Nanebevzetí 
Panny Marie.

9. Smlouvy o poskytnutí investiční dotace TĚLOVÝCHOVNÉ 
JEDNOTĚ SOKOL BORŠOV, se sídlem Boršov 225, Moravská 
Třebová,  IČ: 49326899 ve výši 50.000 Kč na částečné krytí 
nákladů na vybudování oplocení areálu fotbalového stadionu.

10.Smlouvy o poskytnutí investiční dotace s Nemocnicí následné 
péče Moravská Třebová, se sídlem Svitavská 25, 571 01 Moravská 
Třebová, IČ: 00193895, ve výši 500.000 Kč na digitalizaci 
rentgenového pracoviště.

11.Smlouvy s Regionem Moravskotřebovska a Jevíčska, se sídlem 
nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 69834458 
o poskytnutí členského příspěvku v roce 2013 ve výši 266.000 Kč 
(25 Kč na 1 obyvatele města).

12.Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s Občanským sdružením 
Bonanza, se sídlem Vendolí 308, 569 14 Vendolí, IČ: 26673703, 
ve výši 150.000 Kč na realizaci projektů prevence kriminality 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační 
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služby Drž se na uzdě! v roce 2013.

13.Smlouvy se Střediskem kulturních služeb města Svitavy, se sídlem 
Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy, IČ: 13584456 o poskytnutí 
neinvestiční dotace v roce 2013 ve výši 150.000 Kč na přípravu a 
konání 2. ročníku hudebního festivalu Hřebečský slunovrat.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

3039/R/040313 Schválit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o půjčce z FRB,  kterým se 
mění výše poskytnuté půjčky, podle předloženého návrhu. 

Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

3040/R/040313 Schválit předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Moravská 
Třebová č. ../2013, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2012, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3041/R/040313 Schválit prodej  

1. Podílu o velikosti ideálních 1310/10000 na pozemku parc. č. 
789/2 o výměře 75 m2 , kultura zahrada a na pozemku parc. č. 
789/1 o výměře 586 m2, kultura zahrada vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Olomoucká za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč 10.391, která bude 
žadatelkou uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále 
kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  
s prodejem, a to ve výši  1.324 Kč.

2. Podílu o velikosti ideálních 2407/20000 na pozemku parc.č. 
789/2 o výměře 75 m2, kultura zahrada a na pozemku parc.  č. 
789/1 o výměře 586 m2, kultura zahrada vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Olomoucká za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč 9.546, která bude 
žadatelkou uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále 
kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  
s prodejem, a to ve výši  662 Kč.

3. Podílu o velikosti ideálních 2701/10000 na pozemku parc.č. 
789/2 o výměře 75 m2, kultura zahrada a na pozemku parc. č. 
789/1 o výměře 586 m2, kultura zahrada vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Olomoucká za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč 21.424, která bude 
žadatelkou uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále 
kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  
s prodejem, a to ve výši  1.324 Kč.    

4. Podílu o velikosti ideálních 1554/10000 na pozemku  parc. č. 
789/2 o výměře 75 m2, kultura zahrada a na pozemku parc. č. 
789/1 o výměře 586 m2, kultura zahrada vše v obci a 
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katastrálním území Moravská Třebová, ul. Olomoucká za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč 12.325, která bude 
žadatelkou uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále 
kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  
s prodejem, a to ve výši  1.324 Kč.

5. Podílu o velikosti ideálních 2407/20000 na pozemku  parc. č. 
789/2 o výměře 75 m2, kultura zahrada a na pozemku parc.č. 
789/1 o výměře 586 m2, kultura zahrada vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Olomoucká za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč 9.546, která bude 
žadatelkou uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále 
kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  
s prodejem, a to ve výši  662 Kč.

6. Podílu o velikosti ideálních 2028/10 000 na pozemku  parc. č. 
789/2 o výměře 75 m2, kultura zahrada a na pozemku parc. č. 
789/1 o výměře 586 m2, kultura zahrada vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Olomoucká za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč 16.086, která bude 
žadateli uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující 
před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  
s prodejem, a to ve výši  1.324 Kč.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3042/R/040313 Schválit prodej bytové jednotky č. 807/1 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, 
včetně podílu id. 37/625 na pozemku parc. č. 1374, část obce 
Předměstí v obci a k.ú. Moravská Třebová, na společných částech 
domu na výše uvedeném pozemku a podílu na venkovních úpravách 
a vedlejších stavbách za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
154.311 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3043/R/040313 Schválit prodej pozemku parc. č. 2793/5 o výměře 404 m2, kultura 
ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Předměstí, ul. Dr. Janského za vzájemně sjednanou kupní cenu ve 
výši 48.480 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
Dále kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související 
s prodejem, a to ve výši  7.865  Kč.       

Pozemek parc. č. 2793/5 bude zatížen věcnými břemeny práva vstupu 
na tento pozemek za účelem 

- údržby a opravy plynovodního vedení ve prospěch vlastníka 
plynovodního vedení

- údržby a opravy veřejného osvětlení ve prospěch vlastníka 
veřejného osvětlení

- údržby a opravy sítě elektrotechnické komunikace společnosti 
Telefónica Czech Republic.      

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
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3044/R/040313 Schválit prodej pozemku parc. č. 789/3 o výměře 36 m2, kultura 
zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Olomoucká za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 4.320 Kč, 
která bude žadateli uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále 
kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související 
s prodejem, a to ve výši 370 Kč.   

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3045/R/040313 Schválit prodej pozemku parc. č. 789/4 o výměře 8 m2, kultura 
zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Olomoucká za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 960 Kč, která 
bude žadatelem uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále 
kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související 
s prodejem, a to ve výši 90 Kč.       

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3046/R/040313 Schválit uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách ve výši 54.247
Kč tak, že uhradí tuto částku v 35 pravidelných měsíčních splátkách  

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města jmenuje:

3047/R/040313 Komisi pro udělování ceny města Moravská Třebová za rok 2012 
v tomto složení:
- JUDr. Miloš Izák (člen zastupitelstva města)
- Pavel Brettschneider (člen zastupitelstva města)
- Václav Žáček (člen zastupitelstva města)
- Mgr. Dagmar Zouharová (tisková mluvčí)
- Irena Kuncová (vedoucí Společnosti česko-německého 

porozumění Moravská Třebová)
- Ludmila Koláčková (ředitelka Městské knihovny Ladislava 

z Boskovic Moravská Třebová)
- Jarmila Dvořáková (pověřená zastupováním ředitelky příspěvkové 

organizace Kulturní služby města)

Z: Jarmila Dvořáková, pověřená zastupováním ředitelky příspěvkové 
organizace Kulturní služby města

Rada města bere na vědomí:

3048/R/040313 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.

3049/R/040313 Předložený závazný popis činností, které bude provádět firma VHOS, 
a.s. v rámci kalkulační položky - správní režie – STOČNÉ.
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3050/R/040313 Předloženou zprávu z jednání komise památkové péče rady města 
dne 18.02.2013.

3051/R/040313 Předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a 
péče o děti konané dne 30.01.2013.

3052/R/040313 Předloženou zprávu o vyřizování stížností a petic za II. pololetí 2012.

3053/R/040313 Předloženou zprávu o činnosti Městské policie Moravská Třebová za 
období leden až prosinec 2012.

3054/R/040313 Předložené vyhodnocení bezpečnostní situace v obvodu Obvodního 
oddělení Policie ČR Moravská Třebová za rok 2012.

3055/R/040313 Předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze 
dne 25.02.2013.

3056/R/040313 Cenu za vodu převzatou k čištění obce Linhartice na ČOV Moravská 
Třebová na rok 2013 ve výši 17,25 Kč / m3 včetně DPH.

Rada města ukládá:

3057/R/040313 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat o 
směně pozemku parc. č. 2771/38 o výměře 363 m2, kultura zahrada  
za část pozemku parc. č. 1408/6 o celkové výměře 929 m2, kultura 
ostatní plocha (jednalo by se cca o 363 m2)  vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Svitavská.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
T: 25.03.2013

Rada města ruší:

3058/R/040313 Své usnesení č. 2839/R/171212 o uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 
plynárenského zařízení  na pozemcích parc. č. 560, parc. č. 580/2, 
parc. č. 585 m2, parc. č. 648, parc. č. 663, parc. č. 717, parc. č. 964/7, 
parc. č. 1 066, parc. č. 1 067, parc. č. 1 106 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, s VČP Net s.r.o.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

V Moravské Třebové 04.03.2013
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek



Město Moravská Třebová 15

Usnesení rady města ze dne 04.03.2013

JUDr. Miloš Izák
starosta města

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




