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Usnesení 
 
ze 17. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 11.05.2015 
od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za 
účasti 7 členů rady města. 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
488/R/110515 Předložený program schůze rady města. 

 
489/R/110515 Předložený plán činnosti kulturní komise rady města na rok 2015. 

 
Z: Mgr. Pavel Vaňkát, předseda komise 
 

490/R/110515 Rozpočtové opatření č. 2/2015 rozpočtu města - poskytnutí dotací 
z rozpočtu města v souladu s vnitřním předpisem č. 12/2010 
Zásadami pro poskytování finančních příspěvků Města Moravská 
Třebová uvedeným subjektům. Dotace budou uhrazeny z vyčleněné 
rozpočtové rezervy. 

1. TJ Cykloklub Jevíčko  ………………………………….   10.000 Kč 
 39. ročník Mezinárodního etapového cyklistického závodu 

pro mládež 

2. Divadelní kroužek J. K. Tyla Moravská Třebová ………. 5.000 Kč 
 výroba rekvizit, kostýmů, vzdělávání členů ochotnického 

divadla 

3. Český svaz bojovníků za svobodu  …………….………   6.000 Kč 
 účast na vzpomínkových akcích, spolupráce se školami 

4. Farní sbor Československé církve evangelické v Moravské 
Třebové ……………………………………….……………. 7.000 Kč 
 opravy sociálně-hygienických zařízení sborových prostor  

5. Komise pro výchovu a vzdělávání  ………………….…... 1.500 Kč 
 organizace a zajištění Dne dětí a semináře pro pedagogy  

6. Komise památkové péče ………………………..……….. 1.500 Kč 
 výstava fotografií Moravská Třebová jak ji neznáte   

7. Mgr. Martin Komoň   ………………………..…………… 12.000 Kč 
 15. ročník prázdninové akce Fotbalové prázdniny   

8. Bonus Gym Jevíčko ……….…………………………………… 0 Kč 
 zakoupení nového sportovního vybavení 

9. Roman Juriš  ……………………………………………….…… 0 Kč 
 příspěvek na elektrickou energii pro meteostanici a APRS 

server    

10. Eva Kalábová ……………….................………………… 8.000 Kč 
 zajištění činnosti mažoretek, reprezentace města 
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11. Bc. Jitka Štolová …………………………………….……. 8.000 Kč 
 pronájem tělocvičny, účast mažoretek na soutěžích, pořízení 

kostýmů 

12. Konfederace politických vězňů ČR ……….…………….. 2.000 Kč 
 příspěvek na činnost pobočky 

13. CANTES z. s. ………………………..…………………………. 0 Kč 
 návštěva canisterapeutického týmu ve speciální škole, 2x 

týdně 

14.  Průmyslové muzeum Mladějov …………………………..5.000 Kč 
 tisk a distribuce propagačních materiálů na rok 2015 

15. Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310  ….… 20.000 Kč 
 organizace projektových dnů pro základní školy 

16. Active 21 o.s. …………………………………….………… 4.000 Kč 
 organizace Dne dětí v areálu zámku v Moravské Třebové  

17. Kontakt Ústí nad Orlicí o.p.s. ……...………………………….. 0 Kč 
 provoz krajské linky důvěry Ústí nad Orlicí v roce 2015 

18. Středisko výchovné péče Svitavska ……………..…………… 0 Kč 
 materiální vybavení detašovaného pracoviště v Moravské 

Třebové   

19. Ing. Helena Gálová ….……………………………………. 5.000 Kč 
 účast taneční skupiny na soutěžích, pořízení nových kostýmů 

20. Integrovaná střední škola Moravská Třebová …..……. 20.000 Kč 
 výměnná odborná praxe žáků se školou ze Žiaru nad 

Hronom 

21. Římskokatolická farnost Moravská Třebová …………. 10.000 Kč 
 úhrada nákladů spojených s plynovým vytápěním centra 

Sluníčko 

22. Naproti o.p.s. ……………………………………………..…….. 0 Kč 
 zakoupení audiovizuální techniky, dataprojektor a promítací 

plátno 

23. AVZO Technické sporty ……………..…...………………. 6.000 Kč 
 Dětřichovský memoriál – 40. ročník silničního běhu 

24. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Moravská 
Třebová .……………………………………………………. 5.000 Kč 
 organizace výstavy ovoce a zeleniny 

25. „Twirlgirls Moravská Třebová“ ……………………....…  20.000 Kč 
 účast na Mistrovství světa v twirlingu 

 
CELKEM ……………………………..………………………. 156.000 Kč 

 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

491/R/110515 Uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotací v souladu 
s předloženým vzorem. 
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Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

492/R/110515 Čerpání částky 140.000 Kč z rezervního fondu tvořeného 
z hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola 
Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy v roce 2015 a její 
využití na dovybavení školy nábytkem. 
 
Z: Mgr. Petr Vágner, ředitel základní školy 
 

493/R/110515 Čerpání částky rezervního fondu tvořeného z hospodářského 
výsledku příspěvkové organizace Základní škola Moravská Třebová, 
Palackého 1351, okres Svitavy v roce 2015, na malování a opravy 
po rekonstrukci budov školy do výše 100.000 Kč.  
 
Z: Mgr. Petr Vágner, ředitel základní školy 
 

494/R/110515 Základní škole Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 
povolení výjimky z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice Zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu na dodávku šatních skříněk. 
Uvedený subjekt není povinen při pořízení šatních skříněk 
postupovat v souladu se směrnicí č. 4/2011.  
 
Z: Mgr. Petr Vágner, ředitel základní školy 
 

495/R/110515 Čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Městská 
knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové do výše 50.000 
Kč a jeho využití na pořízení počítačového serveru.  
 
Z: Mgr. Lenka Greplová, ředitelka, ředitelka knihovny 
 

496/R/110515 Čerpání rezervního fondu tvořeného z hospodářského výsledku 
příspěvkové organizace Městská knihovna Ladislava z Boskovic 
v Moravské Třebové do výše 100.000 Kč a jeho využití na pořízení 
nábytku a výpočetní techniky.  
 
Z: Mgr. Lenka Greplová, ředitelka, ředitelka knihovny 
 

497/R/110515 Předložený odpisový plán příspěvkové organizace Dům dětí a 
mládeže Moravská Třebová pro rok 2015. 
 
Z: Jiří Kobylka, ředitel Domu dětí a mládeže 
 

498/R/110515 Navržené řešení úkolu zadaného usnesením č. 182/R/120115 – 
v současné době vnitřní předpis č. 8/2011, Pravidla pro poskytování 
odměn ředitelům škol a školských zařízení a pro poskytování odměn 
ředitelům dalších příspěvkových organizací zřízených městem 
neaktualizovat. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
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499/R/110515 Bezplatné použití znaku města VW Brouk klubu Praha na 
propagačních materiálech k 27. ročníku srazu historických vozidel 
Volkswagen. 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

500/R/110515 Předložené dodatky ke smlouvám o zřízení a vedení běžného účtu 
s Komerční bankou, a.s. se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 
Praha 1, IČO 445317054, předmětem kterých je předávání výpisů 
z účtů elektronickou formou. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

501/R/110515 Uzavření Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního 
místa a poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu a Evropského 
sociálního fondu č. SYA-SN-5001/2015, č. projektu 
CZ.1.04/2.1.00/03.00015, mezi Úřadem práce ČR a Městem 
Moravská Třebová, zřízeného pro dohled nad Městským kamerovým 
dohlížecím systémem a Pultem centralizované ochrany v souladu 
s předloženým návrhem. 
 
Z: Karel Bláha, velitel městské policie  
 

502/R/110515 Uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání mezi městem 
Moravská Třebová jako centrálním zadavatelem a městy Hodonín a 
Jaroměř jako veřejným zadavatelem (podřazeným odběratelem) 
z důvodu poptávky po elektřině v rámci sdružených služeb dodávky 
elektřiny v hladině vysokého napětí na rok 2016, dle předloženého 
návrhu.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

503/R/110515 Uzavření předložené smlouvy o dílo č. OMM 30/15, která se týká 
zhotovení průvodce po naučně vycházkové trase na hřbitově na 
Křížovém vrchu v Moravské Třebové s titulem „Moravskotřebovský 
hřbitov, místo interference pojmů čas a věčnost“, a to s Petrem 
Nislerem, IČO 74247531, se sídlem Bezručova 1214/46, Moravská 
Třebová, jako zhotovitelem. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

504/R/110515 Uzavření smlouvy mezi městem Moravská Třebová a Pardubickým 
krajem, IČO 70892822, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice. Předmětem smlouvy je bezplatné poskytnutí datových 
sad pro vlastní potřebu výkonu státní správy v rozsahu svého 
informačního systému intranetu a prezentace vlastních tematických 
dat na internetu zobrazovaných nad mapami různých měřítek 
pomocí mapového serveru. 
 
Z: Ing. Dušan Sejbal, vedoucí OVUP 
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505/R/110515 Uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 102 o 
velikosti 1 + 1 v Domě zvláštního určení na ul. Svitavské č. o. 20 
v Moravské Třebové se zájemci. 

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

506/R/110515 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 7 o 
velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové se zájemci. 

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

507/R/110515 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 2 o 
velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové se zájemci.  
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

508/R/110515 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 11 o 
velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové se zájemci. 

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

509/R/110515 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 2 o 
velikosti 1 + 1 na ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

510/R/110515 Ve věci žádosti manželů B. z 30.04.2015 následující usnesení: 

1. Rada města zamítá žádost manželů B. ze dne 30.04.2015 o 
znovuprojednání nájemní smlouvy a jejího podpisu. 

2. Rada města potvrzuje svá usnesení: 

- č. 423/R/130415, kterým schválila podání žaloby na vydání 
věci dle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1040 a 
následující, - a to bytu č. 2 v domě č. p. 66 na ul. Zámecké č. 
o. 13, který neoprávněně zadržují manželé B., 

- č. 466/R/130415, kterým uložila vedoucí odboru majetku 
města a komunálního hospodářství zabezpečit podání žaloby 
na vydání věci dle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 
1040 a následující, - a to bytu č. 2 v domě č. p. 66 na ul. 
Zámecké č. o. 13, který neoprávněně zadržují manželé B. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

511/R/110515 Výpůjčku komorního sálu Základní umělecké školy Mateřskému a 
rodinnému centru Krůček Svitavy, z. s. na úvodní seminář projektu 
„Ženská energie pro politiku“, který se koná dne 20.05.2015 od 16:00 
do 19:00 hodin. 
 
Z. Mgr. Pavel Vaňkát, ředitel základní umělecké školy 
 

512/R/110515 Navýšení cen u nájemních (pachtovních) smluv, u kterých bylo 
nájemné (pachtovné) odvozeno z průměrné ceny zemědělských 
pozemků stanovené vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 412/2008 
Sb. tak, že nové nájemné (pachtovné) bude vypočteno dle nové 
vyhlášky ministerstva zemědělství č. 298/2014, a to s platností od 1. 
ledna 2015. Nové nájemné bude upraveno formou dodatků ke 
stávajícím smlouvám. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

513/R/110515 Záměr pachtu dvou částí pozemku parc. č. 1375 o každá o výměře 
24 m2, druh pozemku zahrada, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, na ul. Školní, za účelem pěstování ovoce a 
zeleniny u bytového domu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

514/R/110515 Záměr pachtu dvou částí pozemku parc. č. 815/1 o výměrách 75 m2 
a 227 m2, druh pozemku zahrada, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, na ul. Olomoucké, za účelem pěstování ovoce a 
zeleniny u bytového domu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

515/R/110515 Záměr pachtu dvou částí pozemku parc. č. 1120/1 o výměrách 24 m2 
a 50 m2, druh pozemku ostatní plocha, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, na ul. Sluneční, za účelem pěstování ovoce a 
zeleniny. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

516/R/110515 Pronájem části pozemku parc. č. 965/1 o výměře 150 m2, druh 
pozemku ostatní komunikace, v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, na ul. Lanškrounské společnosti ABNER a.s., IČO 
25915207, se sídlem  Praha 1, Václavské náměstí 56, čp. 802, PSČ 
11000  za účelem zřízení parkoviště, v souladu s vyjádřením Odboru 
majetku města a komunálního hospodářství Městského úřadu 
Moravská Třebová.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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517/R/110515 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti za 
účelem umístění a provozování rozvodného tepelného zařízení 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová na pozemcích: 
2666/6, 2674/1, 2674/14, 2674/20, 2674/23, 2679/2, 2680/4, 
2680/28, 2680/29, 2680/30, 2680/31, 2680/32, 2680/33, 2680/34, 
2680/35, 2685/1, 2685/12, 2685/15, 2685/17, 2685/26, 2711/1, 
2711/24, 2711/34, 2711/35, 2711/36, 2711/42, 2711/46, 2711/47, 
2711/53, 2711/54, 2711/55, 2711/62, 2711/68, 2711/69, 27410, 
2936/5 se společností VYTEP UNIČOV s.r.o. Rozsah věcného 
břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 2645-198/2014, 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 
 

518/R/110515 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování 
stavby distribuční soustavy zemního kabelového vedení nízkého 
napětí v obci a katastrálním území Moravská Třebová na pozemcích 
p. č. 3501/2, 3499 a 3500/1 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 
 

519/R/110515 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, za účelem zřízení a 
provozování plynárenského zařízení „Nová NTL přípojka PE d 40 pro 
RD parc. č. 628/15“ v obci a katastrálním území Moravská Třebová 
na pozemku p. č. 1238/2 a p. č. 1238/4 s RWE GasNet, s. r. o. 
Rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 
2722-91/2015, ze dne 23. 3. 2015, vyhotoveném Ing. Milanem 
Dvořákem, Jilemnického 182, 56201 Ústí nad Orlicí. Věcné břemeno 
bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny stanovené 
dohodou ve výši 1000 Kč plus DPH v zákonné výši, na dobu 
neurčitou. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí investor 
akce Věra Dvořáková, bytem ul. J. K. Tyla č. p. 1638, č. o. 18, 571 
01 Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

520/R/110515 Záměr prodeje pozemku parc. č. 246/3 o výměře 170 m2, druh 
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pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

521/R/110515 Záměr prodeje pozemku parc. č. 3791/2 o výměře 153 m2, druh 
pozemku orná půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
část Sušice.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

522/R/110515 Záměr prodeje pozemku parc. č. 102/2 o výměře 72 m2, druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří  a pozemku parc.č. 103/2 o 
výměře 51 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří vše v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, část Město, ul. Marxova. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

523/R/110515 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1745/9 o celkové  výměře 767 
m2, druh pozemku ostatní plocha (jedná se cca o 370 m2) v obci a k. 
ú. Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
    

524/R/110515 Záměr směny části pozemku parc. č. 3798/2 o celkové výměře 352 
m2, (jednalo by se cca o 20 m2), druh pozemku zahrada z vlastnictví 
města  za část pozemku parc. č. 3804/1 o výměře 1191 m2, (jednalo 
by se cca o 20 m2) druh pozemku zahrada  vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Sušice. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

525/R/110515 Uzavření příkazní smlouvy o obstarání správy in-line stezky a 
cyklostezky na Knížecí louce v Moravské Třebové č. OMM 31/15 
s Technickými službami Moravská Třebová s.r.o., se sídlem 
Zahradnická 21, Moravská Třebová, PSČ 57101, dle předloženého 
návrhu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

526/R/110515 Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku Obnova fasády 
stacionáře – I. etapa, ul. Svitavská 655/44, Moravská Třebová  
podnikatele Cyrila Jirouše, Karla Čapka 495/14, 571 01 Moravská 
Třebová, IČO: 47486180 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

527/R/110515 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku Obnova fasády stacionáře – I. etapa, ul. Svitavská 655/44, 
Moravská Třebová s podnikatelem Cyrilem Jiroušem, Karla Čapka 
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495/14, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 47486180, podle 
předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

528/R/110515 Vítěze výběrového řízení veřejné zakázky Vestavba šaten do 
zimního stadionu podnikatele Luboše Němce, Radišov 12, 571 01, 
Staré Město, IČO: 18879438. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

529/R/110515 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení veřejné 
zakázky Vestavba šaten do zimního stadionu s podnikatelem 
Lubošem Němcem, Radišov 12, 571 01, Staré Město, IČO: 
18879438, dle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
 
Rada města vydává souhlas: 
 
530/R/110515 S odstoupením od smlouvy o právu provést stavbu na pozemku č. 

OMM 45/14, ze dne 25. června 2014, uzavřené mezi městem 
Moravská Třebová pro účely stavebního řízení ke stavbě schodiště 
na pozemku města parc. č. 103/2 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, a to ode dne 11. května 2015. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města zamítá: 
 
531/R/110515 Žádosti o dotace následujících žadatelů: 

 Bonus Gym Jevíčko 
 Roman Juriš 
 CANTES z. s. 
 Kontakt Ústí nad Orlicí o.p.s. 
 Středisko výchovné péče Svitavska 
 Naproti o.p.s. 

z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
532/R/110515 Schválit bezúplatný převod pozemku parc. č. 1745/59 o výměře 8 

m2, druh pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, který vznikl dle nového GP č. 2683-112/2014 
z původního pozemku parc. č. 1745/53. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

533/R/110515 Schválit prodej pozemku parc. č. 2780/9 o výměře 19 m2, druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a k. ú. Moravská 
Třebová, část obce Předměstí, ul. Dr. Janského za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 5.130 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

534/R/110515 Schválit výkup pozemku parc. č. 2040/33 o výměře 1 m2, druh 
pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, který vznikl dle nového GP č. 2727-142/2015 z původního 
pozemku parc. č. 2037 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
270 Kč, která bude prodávajícímu uhrazena do 5 dnů ode dne 
vložení kupní smlouvy do katastru nemovitostí.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
 

535/R/110515 Schválit bezúplatný převod a následné nabytí do majetku města, a to  
pozemku parc. č. 2040/23 o výměře 3 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, pozemku parc.č. 2040/26 o výměře 25 m2, druh pozemku 
ostatní plocha a pozemku parc.č. 2040/28 o výměře 9 m2, druh 
pozemku ostatní plocha a pozemku parc.č. 2040/34 o výměře 1 m2, 
druh pozemku ostatní plocha, které vznikly dle nového GP č. 2727-
142/2015 z původního pozemku parc.č. 2040/5 z majetku 
Pardubického kraje, Správy a údržby silnic Pardubického kraje, 
Pardubice. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

536/R/110515 Schválit výkup pozemku parc.č. 58/6 o výměře 40 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, který vznikl dle geometrického plánu č. 2731-
153/2015 ze dne 21.04.2015 z původního pozemku parc.č. 58/2 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, Město, ul. Cihlářova 
za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 14.000 Kč, která bude 
prodávajícím uhrazena do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. 
Náklady spojené s převodem nemovitosti a náklady na geometrický 
plán uhradí Město.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

537/R/110515 Schválit podání žádosti o převod a následné nabytí do majetku 
města od ČR Povodí Moravy, a to:   

1. pozemku parc. č. 303/13 o výměře 124 m2, druh pozemku jiná 
plocha  

2. pozemku parc. č. 1754/1 o výměře 2.092 m2, druh pozemku 
ostatní plocha    
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3. pozemku parc. č. 1756/5 o výměře 77 m2, druh pozemku ostatní 
plocha 

4. pozemku parc. č. 1756/4 o výměře 605 m2, druh pozemku ostatní 
plocha 

5. pozemku parc. č. 1756/3 o výměře 630 m2, druh pozemku ostatní 
plocha 

6. pozemku parc. č. 1756/2 o výměře 303 m2, druh pozemku ostatní 
plocha 

7. pozemku parc. č. 1756/1 o výměře 4.289 m2, druh pozemku 
ostatní plocha 

8. pozemku parc. č. 1735/13 o výměře 308 m2, druh pozemku 
ostatní plocha 

9. pozemku parc. č. 1735/34 o výměře 185 m2, druh pozemku 
ostatní plocha 

10. pozemku parc. č. 1735/36 o výměře 167 m2, druh pozemku 
ostatní plocha             

vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

Rada města pověřuje: 
 
538/R/110515 Jarmilu Dvořákovou řízením příspěvkové organizace Kulturní služby 

města v plném rozsahu pravomocí a povinností ředitele příspěvkové 
organizace do doby nástupu nového ředitele Kulturních služeb 
města, a to od 05.05.2015. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
539/R/110515 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva 

města. 
 

540/R/110515 Předložené zápisy z jednání komise rady města pro výchovu 
a vzdělávání ze dne  09.04. a 15.04.2015. 
 

541/R/110515 Předložený zápis z jednání kulturní komise rady města ze dne 
09.04.2015 
 

542/R/110515 Předložené zápisy z jednání komise sociální, zdravotní a péče o děti 
konané dne 31.03.2015 a 21.04.2015. 
 

543/R/110515 Předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 
04.05.2015. 
 

544/R/110515 Předloženou Hodnotící zprávu Projektu Zdravé město a místní 
Agendy 21 za rok 2014. 
 

545/R/110515 Předložený Plán zlepšování a kvality na rok 2015 Projektu Zdravé 
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město a místní Agendy 21. 
 

546/R/110515 Předložené výsledky Fóra Zdravého města z 21.01.2015 a následné 
ověřovací ankety – 10 P Moravské Třebové, stanovení jednotlivých 
garantů a řešení jednotlivých problémů města Moravská Třebová. 

 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
547/R/110515 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání 

zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku: „ZŠ 
Palackého, Moravská Třebová – Stavební úpravy sociálního 
zařízení-Krček U15“ a schvaluje: 

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: 

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

 Cyril Jirouš, K. Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová, 
IČO: 47486180 

 Miroslav Lopour, Piaristická 136/3, Moravská Třebová, IČO: 
16207203 

 MATI Moravia s.r.o., Koclířov 204, 569 11 Koclířov u Svitav, 
IČO: 25969161  

 HPK Stavby s.r.o., Západní 1258/39, 571 01 Moravská 
Třebová, IČO: 24141640  

 JS Moravská Třebová s.r.o., 571 01, Linhartice č. p. 60, IČO: 
28811852 

 Lubomír Zvejška, 571 01, Gruna 22, IČO: 62673114 

2. Hodnotící komisi ve složení: 

 Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník 
 Ing. Daniela Blahová – člen, Miroslav Jurenka - náhradník  
 Ludmila Lišková – člen, Andrea Neuerová - náhradník  
 Mgr. Petr Vágner – člen, Mgr. Jindřiška Hrdinová - náhradník  

3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 

 celková nabídková cena včetně DPH – 100 % 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

548/R/110515 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání 
zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku: 
„Dům dětí a mládeže – Rekonstrukce elektroinstalace – 2.etapa“ a 
schvaluje: 

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: 

 Pavel Otevřel, Linhartice 160, 571 01 Moravská Třebová, 
IČO: 72901411 

 Roland Koschata, Nová 1272/17, 571 01 Moravská Třebová, 
IČO: 11096861 

 Marián Hrbata, Olomoucká 1241/30, 571 01 Moravská 
Třebová, IČO: 65190424 
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 Zdeněk Šnobl, Městečko Trnávka 176, 569 41 Městečko 
Trnávka, IČO: 86687140 

 SUNFIN PRAHA s.r.o., Sluneční nám.2588/14 ateliér č.306, 
180 00 PRAHA 5 Stodůlky, IČO 28953096 

2. Hodnotící komisi ve složení: 

 Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník 
 Ing. Daniela Blahová – člen, Miroslav Jurenka - náhradník  
 Ludmila Lišková – člen, Andrea Neuerová - náhradník  

3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 

 celková nabídková cena včetně DPH – 100 % 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
 
Rada města ukládá: 
 
549/R/110515 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat o 

ceně ve věci prodeje části pozemku parc. č. 1745/9 ve výši 80 
Kč/m2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 08.06.2015 
 

550/R/110515 Řediteli Základní školy  Moravská Třebová, Palackého 1351, okres 
Svitavy doplnit tisk č. 13 (Udělení trvalé výjimky ze směrnice č. 
4/2011) o: 

- typ dotyčného software, jeho dodavatele 
- výše jednotlivých poplatků 
- jiné – variantní možnosti 
 
Z: Mgr. Petr Vágner, ředitel základní školy 
T: 25.05.2015 

 
 
Rada města odvolává: 
 
551/R/110515 Člena samosprávné komise rady města v Sušicích Pavla Bílka 

z důvodu zrušení trvalého pobytu v Moravské Třebové. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 

 
 
Rada města odkládá: 
 
552/R/110515 Projednání tisků: 

- č. 13, Udělení trvalé výjimky ze směrnice č. 4/2011, Zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, příspěvkové organizaci 
Základní škola  Moravská Třebová, Palackého 1351, okres 
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Svitavy, 
- č. 47, Jmenování ředitele Kulturních služeb města Moravská 

Třebová. 
 
 
Rada města stahuje z jednání: 
 
553/R/110515 Tisk č. 7, Prohlášení o mlčenlivosti při činnosti komisí Rady města 

Moravská Třebová. 
 
 
Rada města ruší: 
 
554/R/110515 Své usnesení č. 3871/R/170214, kterým bylo schváleno uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a 
provozování plynárenského zařízení „Nová NTL přípojka PE d 40 pro 
RD parc. č. 628/15“ v obci a katastrálním území Moravská Třebová 
na pozemku p. č. 1238/2 s RWE GasNet, s. r. o. Rozsah věcného 
břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 2439-278/2012, ze 
dne 21. 08. 2012, vyhotoveném GMD spol. s r.o. Tvardkova 1191, 
Ústí nad Orlicí. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou 
jednorázové odměny stanovené dohodou ve výši 1000 Kč plus DPH 
v zákonné výši, na dobu neurčitou. Náklady spojené s uzavřením 
smlouvy uhradí investor akce. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
V Moravské Třebové 11.05.2015 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 

Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát 
                místostarosta                                                                 místostarosta 


