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Usnesení 
 
z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 
16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 
členů rady města. 
  
 
Rada města  schvaluje:  
 
561/R/270611 Prodloužení termínů úkolů rady města takto: 

- 477/R/020511 z původního termínu 27.06.2011 na nový termín 
29.08.2011 

 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
    Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

562/R/270611 Následující usnesení k předloženému zápisu z jednání samosprávné 
komise Sušice ze dne 22.03.2011:  

1. Rada města bere na vědomí předložený zápis včetně předložených 
stanovisek k jednotlivým požadavkům. 

2. Rada města schvaluje předložená řešení požadavků uvedených 
v zápisu v bodech 1 – 7, 9. 

 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

563/R/270611 Poskytnutí odměny ředitelce Městské knihovny Ladislava z Boskovic 
v Moravské Třebové paní Ludmile Koláčkové dle předloženého návrhu. 
Odměna bude vyplacena ze mzdových prostředků příspěvkové 
organizace. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

564/R/270611 Poskytnutí odměny řediteli Sociálních služeb města Moravská Třebová 
Ing. Emilu Maléřovi dle předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena 
ze mzdových prostředků příspěvkové organizace. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

565/R/270611 Poskytnutí odměny Mgr. Jindřichu Kosovi, pověřenému vedením 
Kulturních služeb města Moravská Třebová, dle předloženého návrhu. 
Odměna bude vyplacena ze mzdových prostředků příspěvkové 
organizace. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
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566/R/270611 Předložený dodatek č. 1  smlouvy o delegaci veřejné služby z města 
Moravská Třebová na Technické služby Moravská Třebová s.r.o. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

567/R/270611 Rozpočtové opatření č. 5/2011 rozpočtu města - poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 15.000 Kč JUMP ATLETIC CLUBU BRNO, se sídlem 
Merhautova 49, 613 00 Brno, IČ: 44995199 na kondiční přípravu atletky 
Nikoly Pařilové. 
Příspěvek bude uhrazen z vyčleněné rozpočtové rezervy. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

568/R/270611 Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Linhartice podle ust. § 3a 
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 
za účelem zajištění ochrany svého majetku podle ust. § 2 písm. a) 
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, 
a to objektu a budov čistírny odpadních vod ležících na území obce 
Linhartice. 
 
Z: Karel Bláha, velitel Městské policie 
 

569/R/270611 Zahraniční pracovní cestu JUDr. Miloše Izáka, Mgr. Petera Kopuncze a 
RNDr. Josefa Ošťádala do partnerského města Staufenbergu ve dnech 
09. – 12.07.2011.  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

570/R/270611 Zahraniční pracovní cestu Ing. Daniely Blahové, Ing. Mgr. Dany 
Buriánkové a Ing. Miloše Mičky do partnerského města Staufenbergu ve 
dnech 21. – 23.06.2011.  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

571/R/270611 Zahraniční pracovní cestu JUDr. Miloše Izáka, Ing. Václava Mačáta,  
Zdeňka Stupky a Ing. Miroslava Krejčího do partnerského města 
Banská Štiavnica ve dnech 15. – 17.07.2011.  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

572/R/270611 Následující změny ve složení zástupců města ve školských radách u 
těchto základních škol: 

1. Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 
- odvolává Mgr. Jolanu Sejbalovou 
- jmenuje Bc. Ivanu Kelčovou 

2. Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres 
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Svitavy 
- odvolává Mgr. Jolanu Sejbalovou 
- jmenuje Bc. Ivanu Kelčovou 

 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

573/R/270611 Následující změny ve složení redakční rady Moravskotřebovského 
zpravodaje: 
1. Odvolává Mgr. Jolanu Sejbalovou z redakční rady. 
2. Jmenuje členy redakční rady: 

- Ivanu Müllerovou 
- Mgr. Petera Kopuncze 

 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

574/R/270611 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 14 o velikosti 
1 + 1 na ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové se zájemci ve 
stanoveném pořadí. 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců. V případě, že druhý zájemce byt 
odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva se třetím ze zájemců. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

575/R/270611 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 3 o velikosti 2 
+ 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové se zájemci ve 
stanoveném pořadí. 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

576/R/270611 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 1 o velikosti 1 
+ 1 na ul. Olomoucké č. o. 17 v Moravské Třebové se zájemci ve 
stanoveném pořadí. 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

577/R/270611 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 3 o velikosti 1 
+ 1 na ul. Olomoucké č. o. 17 v Moravské Třebové se zájemci ve 
stanoveném pořadí. 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců. V případě, že druhý zájemce byt 
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odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva se třetím ze zájemců. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

578/R/270611 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 3 o velikosti 1 
+ 1 na ul. Bránské č. o. 12 v Moravské Třebové s platností od 
01.06.2011. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

579/R/270611 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
1. Byt č. 16 o velikosti 1 + 1 na ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové 

s platností od 01.07.2011. 
2. Byt č. 14 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 

Třebové s platností od 01.07.2011. 
3. Byt č. 3 o velikosti 3 + 1 na ul. Nádražní č. o. 17 v Moravské Třebové 

s platností od 01.07.2011. 
4. Byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na Zámeckém náměstí č. o. 1 v Moravské 

Třebové s platností od 01.07.2011. 
5. Byt č. 2 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové 

s platností od 01.07.2011. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

580/R/270611 Výměnu bytu č. 15 o velikosti 1 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové a bytu č. 5 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 39 
v Moravské Třebové. Nová nájemní smlouva bude s každým  
uživatelem bytu uzavřena na příslušný byt, do kterého se přestěhuje.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

581/R/270611 Meziměstskou výměnu bytu č. C4 o velikosti 1 + 0 na ul. Hřebečské č. 
o. 6 v Moravské Třebovéa bytu č. 22 o velikosti 2 + 1 na ul. Bratislavské 
č. o. 62, č. p. 241 v Brně. Nová nájemní smlouva bude s každým  
uživatelem bytu uzavřena na příslušný byt, do kterého se přestěhuje.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

582/R/270611 Výjimku z vnitřního předpisu č. 7/2010, Pravidel pro přijímání a evidenci 
žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská 
Třebová, čl. 2, odst. 2., písm. e), tj. zaevidování žádosti J.M.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

583/R/270611 Uzavření smlouvy mezi městem Moravská Třebová a ČR – Hasičským 
záchranným sborem Pardubického kraje o výpůjčce nebytových prostor 
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pro činnost Sboru dobrovolných hasičů města podle předloženého 
návrhu.  
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

584/R/270611 Záměr pronájmu části pozemku par. č. 1375 o výměře 54 m2, kultura 
zahrada, na ul. Školní, v obci a k. ú. Moravská Třebová, za účelem 
zřízeni zahrady u bytového domu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

585/R/270611 Záměr výpůjčky části pozemku par. č. 2936/5 o výměře 6 m2, kultura 
orná půda, na ul. Hřebečské, v obci a k. ú. Moravská Třebová, za 
účelem zřízení květinového záhonu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

586/R/270611 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene, za účelem zřízení 
a provozování prodloužení NTL plynovodního řadu a zřízení NTL 
přívodu plynu do novostavby RD v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, na pozemcích parc. č. 2771/1 a 2771/24, ul. Dr. Loubala   
s VČP Net, s.r.o. a souhlas se zřízením stavby.  
Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který 
bude nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za 
úplatu, formou jednorázové odměny stanovené dohodou ve výši 3600 
Kč bez DPH. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný 
z věcného břemene. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

587/R/270611 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene, za účelem 
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy kabelového vedení 
NN v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na pozemcích p. č. 
2509/1, p. č. 2509/6, p. č. 2509/7, p. č. 2509/8, ul. Garážní s ČEZ 
Distribuce, a.s. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v 
geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy. Věcné 
břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny 
stanovené dohodou ve výši 5500 Kč včetně DPH. Náklady spojené 
s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

588/R/270611 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 
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území Borušov, na pozemcích p. č. 338, 1022/2 parcela zjednodušené 
evidence, 1022/5 parcela zjednodušené evidence 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. 

Dále schvaluje 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 
 

589/R/270611 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene, za účelem 
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy kabelového vedení 
NN v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na pozemcích p. č. 
2448, p. č. 2355/1 a p. č. 2350, ul. Na Stráni s ČEZ Distribuce, a.s. 
Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který 
bude nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za 
úplatu, formou jednorázové odměny stanovené dohodou ve výši 4300 
Kč včetně DPH. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí 
oprávněný z věcného břemene. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

590/R/270611 Záměr prodeje podílu id. 1233/10000 na stavebních pozemku parc. č. 
1113 o celkové výměře 159 m2 a na st. pozemku parc. č. 1114 o 
celkové výměře 159 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří vše v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. 
Tyršova.      
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

591/R/270611 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2425/1 na zpracovaném 
geometrickém plánu označeném jako pozemek parc. č. 2365/6 o 
výměře 9 m2, kultura zastavěná plocha  v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Na Stráni.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

592/R/270611 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3530/1 o celkové výměře 374 m2, 
(jedná se cca o 20 m2), kultura zahrada v obci a katastrálním území  
Moravská Třebová, část obce Sušice.      
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

593/R/270611 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3807/6 o celkové výměře 258 m2, 
(jedná se cca o 150 m2), kultura ostatní plocha v obci Moravská 
Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové.    
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

594/R/270611 Uzavření pojistných smluv s vítězem výběrového řízení na Pojištění 
movitého a nemovitého majetku města, odpovědnosti za škodu a 
pojištění vozidel (doba pojištění 3 roky), firmou Česká pojišťovna, a.s., 
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ:45272956. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

595/R/270611 Uzavření mandátní smlouvy s vítězem výběrového řízení, firmou 
OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto na Autorský 
dozor objektů:  OBJ 01 Cesty a OBJ 02 Stavební objekty akce „Cesta 
od renesance k baroku“.  
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

596/R/270611 Uzavření mandátní smlouvy s vítězem výběrového řízení, firmou Ing. 
Josef Marek, U Stadionu 78, 568 02 Svitavy na Autorský dozor objektů:  
OBJ 04 Obnova hradebního systému – 5. etapa, OBJ 08 Rekonstrukce 
zámeckých zahrad – jihozápad, OBJ 09  Rekonstrukce zámeckých 
zahrad – jihovýchod, OBJ 10 Plynoinstalace akce „Cesta od renesance 
k baroku“.  
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

597/R/270611 Uzavření mandátní smlouvy s vítězem výběrového řízení, firmou Ing. 
Arch. Markéta Veselá, Skřivanova 4, 602 00 Brno na Autorský dozor 
objektu: OBJ 03 Vstupní brána, OBJ 05 Mobiliář a značení cest, OBJ 
06 Rekonstrukce zámeckého nádvoří, OBJ 07 Sadové úpravy a zeleň 
akce „Cesta od renesance k baroku“. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

598/R/270611 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení veřejné zakázky 
„Lokalita Strážnického, inženýrská infrastruktura II. ETAPA“, firmou 
COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

599/R/270611 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení veřejné zakázky 
„Regenerace panelového sídliště Západní, Moravská Třebová – V. 
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ETAPA“, firmou STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, Praha 5 150 00, IČ: 
60838744. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

600/R/270611 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení „Stavební úpravy 
sociálního zařízení 3. NP, Pavilon U 12, Základní škola Palackého 35, 
Moravská Třebová“, firmou Josef Šťastný – zednické práce komplet, se 
sídlem Brněnská 50/45, Moravská Třebová, IČO 11097442. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

601/R/270611 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení „Výměna oken MŠ 
Piaristická, Mor. Třebová“ firmou Plastová okna s.r.o. se sídlem 
Útěchov 53, 571 01 Moravská Třebová, IČO 64255492. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

602/R/270611 Uzavření Dodatku č. 1 mandátní smlouvy na správce stavby  v rámci 
projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování Udánek, Sušic, 
Boršova a modernizace ČOV,“ uzavřené dne 24.2.2010 mezi městem 
Moravská Třebová a Sdružením VRV a Proma, zastoupené firmou 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901, dle 
předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

603/R/270611 Uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci v rámci plánovaného projektu 
„Hřebečské důlní stezky II - muzeum hornictví“ s P-D Refractories CZ 
a.s., se sídlem: Nádražní 218, Velké Opatovice, PSČ: 679 63, IČ: 
16343409, zastoupený:  Ing. Ladislavem Kašparem, předsedou 
představenstva a.s. dle předloženého návrhu.   
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
 
Rada města  neschvaluje:  
 
604/R/270611 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 7 o velikosti 1 

+ 0 na ul. Olomoucké č. o. 38. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města souhlasí:  
 
605/R/270611 S uzavřením předloženého dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 5/2002 
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ze dne 12.04.2002 uzavřené mezi městem Moravská Třebová jako 
pronajímatelem a společnosti Billa Reality spol. s r.o. jako nájemcem. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města nesouhlasí:  
 
606/R/270611 S bezúplatným připojením objektu firmy AV SAT elektronic, Ing. 

Vítězslav Kyselý, Josefská 20, 571 01 Moravská Třebová, na Pult 
centrální ochrany města Moravská Třebová. 
 
Z: Karel Bláha, velitel městské policie 

 
 
Rada města povoluje:  
 
607/R/270611 V souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní škole Moravská 
Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy pro školní rok 2011/2012. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
 
Rada města doporu čuje zastupitelstvu m ěsta:  
 
608/R/270611 Schválit předložený návrh na poskytnutí dotace z fondu rozvoje bydlení 

dle vnitřního předpisu č. 3/2009, Pravidla pro poskytování dotací na 
opravy, modernizace a údržbu domů z fondu rozvoje bydlení, žadateli: 
- Bytovému družstvu Západní 33 + 35, se sídlem   Moravská 

Třebová, Předměstí, Západní 1255/33,  ve výši 12.420 Kč na 
výměnu stoupačkových uzávěrů ÚT v bytových domech Západní 33 
a 35. 

 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

609/R/270611 Schválit prodej podílu ideálních 554/10000 stavebních parcel č. 1115, 
1116 a 1117 z celkové výměry 478 m2, kultura zastavěná plocha a 
nádvoří, část Předměstí na ul. Sluneční v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová za  vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 7.150 
Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 



 Město Moravská Třebová 10 

 Usnesení rady města ze dne 27.06.2011 

610/R/270611 Prodej podílu ideálních 549/10000 stavebních parcel č. 1115, 1116 a 
1117 z celkové výměry 478 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, 
část Předměstí na ul. Sluneční v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 7.084 Kč, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

611/R/270611 Schválit prodej podílu ideálních 2567/10000 stavební parcely č. 1171 
z celkové výměry 165 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, část 
Předměstí na ul. Sluneční v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová za  vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 11.434 Kč, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

612/R/270611 Schválit prodej  pozemku parc. č. 2529/2 o výměře 77 m2, kultura 
zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce 
Předměstí, ul. Garážní za  vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
9.240 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

613/R/270611 Schválit prodej  pozemku parc. č. 1144/1 o výměře 256 m2, kultura 
zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce 
Předměstí, ul. Bezručova za  vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
30.720 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

614/R/270611 Schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. 511/1 o 
výměře 182 m2 a p. č. 3688/1 o výměře 114 m2 v obci Moravská 
Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové z vlastnictví 
ČR Pozemkového fondu do vlastnictví města Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

615/R/270611 Schválit podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do 
majetku města od Pozemkového fondu České republiky pozemku p. č. 
678/1 o výměře 530 m2, kultura zahrada a pozemku parc. č. 835/3 o 
výměře 305 m2, kultura orná půda vše v obci Moravská Třebová a 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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Rada města nedoporu čuje zastupitelstvu m ěsta:  
 
616/R/270611 Poskytnout finanční příspěvek na provoz Terénního informačního centra 

v Pekle z rozpočtu města. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
 
Rada města  bere na v ědomí:  
 
617/R/270611 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města. 

 
618/R/270611 Předloženou informaci o návrhu postupu oprav a investic pro období 

2011 - 2014 objektů, které jsou majetkem města Moravská Třebová. 
 

619/R/270611 Předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a 
péče o děti konané dne 25.05.2011. 
 

620/R/270611 Předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 
20.06.2011. 
 

621/R/270611 Předloženou zprávu z jednání komise památkové péče rady města dne 
20.06.2011. 
 

622/R/270611 Předložený dopis ředitelky Oblastní charity Moravská Třebová Ludmily 
Dostálové a její požadavek o využívání zbývajících prostor objektu na 
ul. Svitavské č. o. 44. Rada města se bude obsahem dopisu zabývat a 
hledat způsob řešení.  
 

623/R/270611 Předloženou petici občanů ul. Na Stráni, týkající se požadavku na 
připojení na městskou kanalizaci. 
 

624/R/270611 Předloženou zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Pavla 
Brettschneidera, Ing. Miroslava Netolického a Ing. Daniely Blahové do 
Vlaardingenu ve dnech 02. – 05.06.2011. 
 

625/R/270611 Předloženou zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Mgr. Dany 
Buriánkové, Ing. Daniely Blahové a Ing. Miloše Mičky do Staufenbergu 
ve dnech 21. – 23. 6. 2011.  

 
 
Rada města  ukládá:  
 
626/R/270611 Vedoucí OMMKH doplnit předložený tisk č. 1/1 (Nové stanovisko 

manželů Coufalových k věci směny pozemků parc.č. 2556/8 a 3072/5 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Udánky). 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 25.07.2011 
 

627/R/270611 Vedoucímu ORM předložit do příští rady města kalkulaci nákladů 
spojených s eventuelní výstavbou kanalizace v ulici Na Stráni.   
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
T: 25.07.2011 
 

628/R/270611 Místostarostovi Ing. Brettschneiderovi projednat s předsedkyní 
samosprávné komise Sušice možnosti řešení požadavku komise, 
uvedeného v zápise komise ze dne 22.03.2011, týkajícího se umístění 
fotbalových branek na hřišti v Sušicích. 
 

Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta 
T: 25.07.2011 
 

629/R/270611 Starostovi města jednat s Aeroklubem Moravská Třebová, o.s. o 
podmínkách případného poskytnutí investiční dotace. 
 

Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
T: 25.07.2011 

 
 
Rada města vyhlašuje:  
 
630/R/270611 Výběrové řízení na zhotovitele akce „Cesta od renesance k baroku – 

restaurování“ a schvaluje: 

1. Komisi pro otevírání obálek 
- JUDr. Miloš Izák - člen, Ing. Pavel Brettschneider - náhradník   
-  Ing. Miloš Mička - člen, Ing. Pavel Charvát - náhradník   
-  Ing. Andrej Kašický - člen, Ing. Miroslav Netolický - náhradník   

2. Hodnotící komisi, která bude současně plnit funkci komise pro 
posouzení kvalifikace uchazečů: 
- JUDr. Miloš Izák - člen, Ing. Pavel Brettschneider - náhradník   
-  Ing. Miloš Mička - člen, Ing. Pavel Charvát - náhradník   
-  Ing. Andrej Kašický - člen, Ing. Miroslav Netolický - náhradník 
-  Ing. Ladislav Kryl - člen, Ing. Pavel Ježek - náhradník 
-  Blanka Žouželková - člen,  Eva Štěpařová - náhradník  

3. Termín pro otevírání obálek: 15.08.2011 v 13:00 hod.  
Místo otevírání obálek:  zasedací místnost radnice   

4. Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídková 
cena. 

5. Zadávací dokumentaci zakázky „Cesta od renesance k baroku – 
restaurování“. 
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6. Zadávací řízení na zakázku „Cesta od renesance k baroku – 
restaurování“ bude provedeno dle § 27 zákona 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách jako otevřené řízení. 

 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
 
Rada města zmoc ňuje:  
 
631/R/270611 Mgr. Alenu Podhornou, bytem Moravská Třebová, Předměstí, č. p. 

1593, ul. Strážnického č. o. 6, k zastupování města Moravská Třebová 
ve věci soudního řízení proti manželům Bronislavu a Alžbětě 
Bádalovým, oba bytem Moravská Třebová, Předměstí, č. p. 26, ul. 
Brněnská č. o. 34. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města odkládá:  
 
632/R/270611 Projednání tisku č. 1/1 (Nové stanovisko manželů Coufalových k věci 

směny pozemků parc.č. 2556/8 a 3072/5 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Udánky). 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

633/R/270611 Projednání tisku č. 4 (Poskytnutí investiční dotace Aeroklubu Moravská 
Třebová, o.s.). 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
T: 25.07.2011 

 
 
Rada města ruší:  
 
634/R/270611 Usnesení č. 470/R/020511, kterým rada města doporučila zastupitelstvu 

města schválit  prodej  podílu id. 1233/10000 na stavebním pozemku 
parc. č. 1113 o celkové výměře 159 m2, kultura zastavěná plocha v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Tyršova  za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 5.292 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
 



 Město Moravská Třebová 14 

 Usnesení rady města ze dne 27.06.2011 

V Moravské Třebové 27.06.2011 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 

              
JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Ing. Pavel Brettschneider                                                  Ing. Václav Mačát 

      místostarosta města                                                      místostarosta města 
 


