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Usnesení rady města ze dne 22.07.2013

Usnesení

z 83. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 22.07.2013 
od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za 
účasti 6 členů rady města.

Rada města schvaluje:

3381/R/220713 Předložený program schůze rady města.

3382/R/220713 Předložený návrh plánu činnosti komise rady města sociální, zdravotní 
a péče o děti na II. pololetí 2013.

Z: Eliška Trefilová, předsedkyně komise

3383/R/220713 Předložený návrh koordinační dohody mezi městem Moravská 
Třebová a  Policií České republiky o spolupráci při zabezpečování 
místních záležitostí veřejného pořádku,  která ruší a nahrazuje 
koordinační dohodu ze dne 02.04.2009.

Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města

3384/R/220713 Uzavření Smlouvy o poskytnutí grantu z Programu stavební obnovy a 
restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového 
charakteru v Pardubickém kraji na rok 2013 na restaurování vstupního 
portálu vodojemu v Moravské Třebové, místní části Boršov ve výši 
30.000 Kč, dle předloženého návrhu.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

3385/R/220713 Uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 565-02353-28 o pojištění 
majetku a podnikatelů (pojištění živelní, pojištění odcizení věci 
krádeží, vloupáním nebo loupeží, pojištění elektroniky a pojištění 
odpovědnosti za škodu) s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem 
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956 v souladu 
s předloženým návrhem.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

3386/R/220713 Uzavření předloženého dodatku č. 2  příkazní smlouvy o obstarání 
správy nemovitostí – dětská hřiště mezi městem Moravská Třebová  
(jako příkazcem) a  Technickými službami Moravská Třebová s.r.o. 
(jako příkazníkem) ve věci doplnění přílohy č. 1.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3387/R/220713 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM 34/2013 ze dne 
26.6.2013 s Rolandem Koschatou, Nová 17, 571 01 Moravská 
Třebová, IČ 11096861 dle předloženého návrhu. Předmětem dodatku 
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č. 1 jsou vícepráce – likvidace elektroodpadu. 

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

3388/R/220713 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s vítězem výběrového řízení, 
firmou: JS Moravská Třebová, Sušice 105, 571 01 Moravská Třebová; 
IČ: 28811852, na veřejnou zakázku: Výměna střešní krytiny 1.etapa –
severní, bytový dům, ul.Svitavská č.p.1479, č.o.24, Moravská Třebová 
dle předloženého návrhu.

Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská 
Třebová s.r.o.

3389/R/220713 Splátkový kalendář ve věci úhrady neinvestičních výdajů za žáky obcí 
Útěchov za rok 2012 dle předloženého návrhu.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

3390/R/220713 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, za účelem zřízení a 
provozování vodního díla kanalizace v obci Moravská Třebová, na 
pozemku p. č. 3654/1 v obci a katastrálním území Moravská Třebová.
Rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 2469-
731/2012, který bude nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno 
bude zřízeno za úplatu. Výše této úplaty byla stanovena dohodou ve 
výši 10.000 Kč bez DPH.  Náklady spojené s vypracováním smlouvy, 
vyhotovením geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene, 
zápisem do katastru nemovitostí a stanovení hodnoty věcného 
břemene znalcem hradí oprávněný.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3391/R/220713 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, za účelem umístění a 
provozování zařízení distribuční soustavy zemního kabelového vedení 
NN v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na pozemku p. č. 
1410/2 s ČEZ Distribuce, a.s. Rozsah věcného břemene je vyznačen 
v geometrickém plánu č. 2349-477/2011. Geometrický plán pro 
vyznačení věcného břemene je přílohou a nedílnou součástí smlouvy. 
Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny 
stanovené dohodou ve výši 2.440 Kč bez DPH. Náklady spojené 
s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3392/R/220713 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, za účelem umístění a 
provozování plynárenského zařízení včetně příslušenství v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, na pozemcích p. č. 2089/1 a 
2091/1 s RWE GasNet, s.r.o. Rozsah věcného břemene je vyznačen v 
geometrickém plánu č. 2502-104/2013. Geometrický plán pro 
vyznačení věcného břemene je přílohou a nedílnou součástí smlouvy. 
Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny 
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stanovené dohodou ve výši 1.000 Kč bez DPH. Náklady spojené 
s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3393/R/220713 Pronájem části pozemku parc. č. 841 o výměře  94 m2, kultura
zahrada, na ul. Olomoucké, v obci a k. ú. Moravská Třebová za 
účelem zřízení posezení.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s podmínkou úhrady závazků 
vůči městu po splatnosti před podpisem smlouvy. Nájemné bude 
stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/R/050405, bod 8.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3394/R/220713 Pronájem pozemku parc. č. 1946/7 o celkové výměře 123 m2, kultura 
zahrada, na ul. U Písku, v obci a k. ú. Moravská Třebová za účelem
zřízení uzavřené zahrady. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné bude stanoveno 
dle usnesení rady města č. 1737/R/050405, bod 9.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3395/R/220713 Ukončení nájemní smlouvy č. 7/2009 ze dne 17.07.2009 uzavřené
mezi městem Moravská Třebová a Ing. Josefem Bečkou, se sídlem 
podnikání Sušice 33, 571 01 Moravská Třebová, a to dohodou ke dni 
31. července 2013.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3396/R/220713 Pronájem pozemků:
1. parc.č. 3340/11 o celkové výměře 1481 m2, kultura orná půda
2. parc.č. 3340/98 o celkové výměře 273 m2, kultura orná půda
3. parc.č. 3494 o celkové výměře 311 m2, kultura ostatní plocha
4. parc.č. 3503/2 o celkové výměře 74 m2, kultura orná půda
5. parc.č. 3503/3 o celkové výměře 277 m2, kultura orná půda
6. parc.č. 3503/17 o celkové výměře 2966 m2, kultura orná půda
7. parc.č. 3503/18 o celkové výměře 2651 m2, kultura orná půda
8. parc.č. 3503/19 o celkové výměře 55 m2, kultura orná půda
9. parc.č. 3503/20 o celkové výměře 310 m2, kultura orná půda
10.parc.č. 3503/21 o celkové výměře 234 m2, kultura orná půda
11.parc.č. 3504/101 o celkové výměře 12 m2, kultura ostatní plocha
12.parc.č. 3505/2 o celkové výměře 92 m2, kultura ostatní plocha
13.parc.č. 3505/3 o celkové výměře 952 m2, kultura ostatní plocha
14.parc.č. 3505/4 o celkové výměře 131 m2, kultura ostatní plocha
15.parc.č. 3505/14 o celkové výměře 101 m2, kultura ostatní plocha
16.parc.č. 3507/1 o celkové výměře 1286 m2, kultura orná půda
17.parc.č. 3507/2 o celkové výměře 4430 m2, kultura orná půda
18.parc.č. 3508/4 o celkové výměře 84 m2, kultura orná půda
19.parc.č. 3508/5 o celkové výměře 23 m2, kultura orná půda
20.parc.č. 3508/6 o celkové výměře 164 m2, kultura orná půda
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vše v obci a k. ú. Moravská Třebová, v části obce Sušice, Tomáši 
Bečkovi, se sídlem podnikání Sušice 33, Moravská Třebová 1, PSČ 
571 01, IČ 72538406, a to za účelem zemědělského využití. Výše 
nájemného je stanoveno dle předloženého návrhu na 2.377 Kč, bez 
DPH. Nájemní smlouva bude uzavřena ode dne podepsaní smlouvy 
oběma smluvními stranami, s účinností od 1. srpna 2013 na dobu 
určitou, a to do 31. prosince 2017.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3397/R/220713 Ukončení pronájmu pozemků parc. č. 3501 o celkové výměře 1702 
m2, kultura orná půda v obci a k.ú. Moravská Třebová, v části obce 
Sušice, pronajímaného dle podmínek nájemní smlouvy č. 177N05/19, 
a to dohodou ke dni 28. dubna 2013 dle předloženého návrhu. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3398/R/220713 Pronájem pozemku parc. č. 3501 o celkové výměře 1702 m2, kultura 
orná půda v obci a k. ú. Moravská Třebová, v části obce Sušice 
Tomáši Bečkovi, se sídlem podnikání Sušice 33, Moravská Třebová 1, 
PSČ 571 01, IČ 72538406, a to za účelem zemědělského využití. 
Nájemní smlouva bude uzavřena ode dne podepsaní smlouvy oběma 
smluvními stranami, s účinností od 29. dubna 2013 na dobu určitou do 
31. října 2013. Nájemné za toto období je stanoveno ve výši 86 Kč 
bez DPH.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3399/R/220713 Uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 4/2005 uzavřené 
mezi městem Moravská Třebová a Mikroregionem Svitavsko, se 
sídlem T. G. Masaryka 34, Svitavy  o pronájmu části pozemku parc. č. 
1199/1 v obci a k. ú. Moravská Třebová, a to ke dni 31. března 2013. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3400/R/220713 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na
1. byt č. 10 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové, 

s platností od 1. 8. 2013 s podmínkou úhrady závazků vůči městu 
po splatnosti před podpisem nájemní smlouvy

2. byt č. 14 o velikosti 1 + 1 na ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové, 
s platností od 1. 8. 2013 

3. byt č. 5 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové, 
s platností od 1. 8. 2013

4. byt č. 8 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 
v Moravské Třebové, s platností od 1. 8. 2013 s podmínkou úhrady 
závazků vůči městu po splatnosti před podpisem nájemní smlouvy

5. byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 10 v Moravské 
Třebové, s platností od 1. 8. 2013 s podmínkou úhrady závazků 
vůči městu po splatnosti před podpisem nájemní smlouvy.
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3401/R/220713 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 3 o velikosti 
2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové, 
s platností od 1. 8. 2013.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3402/R/220713 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 5 o 
velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 39 v Moravské Třebové. 
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
  

3403/R/220713 1. 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

3404/R/220713 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 7 o 
velikosti 1 + 1 na ul. Jiráskově č. o. 124 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

3405/R/220713 Výjimku ze Směrnice Rady města č. 2/2005, čl. 1, odst. 1., písm. c), tj. 
zaevidování žádosti nájemců bytu na dobu neurčitou, do seznamu 
žadatelů o přidělení městského bytu. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3406/R/220713 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru – garáže 
o výměře 19,8 m2 v domě č. p. 1496 na ul. Jiráskově č. o. 130 
v Moravské Třebové. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
2532/031297. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3407/R/220713 Záměr pronájmu nebytového prostoru o výměře 36,01 m2 v objektu č. 
p. 1479 na ul. Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
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2532/031297. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3408/R/220713 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2771/1 o výměře 95 297 m2, 
kultura orná půda, v obci a k. ú. Moravská Třebová do 31.10.2014 za 
účelem zemědělského využití.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3409/R/220713 Záměr pronájmu 2 částí pozemku parc. č. 595/1 o výměře  340 m2 a 
100 m2, druh pozemku ostatní plocha, na ul. Tyršově, v obci a k. ú. 
Moravská Třebová.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3410/R/220713 Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru – haly stolního 
tenisu o výměře 348 m2 v objektu č. p. 240 na ul. Tyršově v Moravské 
Třebové s TJ Slovan Moravská Třebová, IČ: 43508511, se sídlem 
57101 Moravská Třebová – Předměstí, Nádražní 1145/12. Smlouva o 
výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní 
lhůtou.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3411/R/220713 Pronájem objektu stavby na pozemku p. č. 33 v části obce Město 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Gorazdova, za 
účelem využití jako skladových prostor. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 15.000 Kč/1 rok 
s tím, že nájemce nebude požadovat nájemné za pozemek pod 
stavbou.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3412/R/220713 Uzavření Smlouvy o výpůjčce sběrných nádob na odpad mezi městem 
Moravská Třebová a společností EKO-KOM, a.s. dle předloženého 
návrhu. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3413/R/220713 Bezplatné použití znaku města Moravská Třebová Muzeu
Komenského v Přerově, p. o. za účelem přípravy části výstavy Po 
stopách Žerotínů, věnované Moravské Třebové. 

Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST

3414/R/220713 Uzavření dohody s Českou republikou - Ministerstvem obrany, 
se sídlem Tychonovova 221/1, Praha 6 – Hradčany, 160 00 Praha 6, 
s příslušností k organizační složce Vojenská a ubytovací správa 
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Pardubice, se sídlem Teplého 1899, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice o proplacení zpětného nájemného za užívaní části 
pozemku parc. č. 1893/1 o výměře 40 m2, v obci a k. ú. Moravská 
Třebová, a to dva roky zpětně od data podání žádosti, a to z toho 
důvodu, že vojsko tuto část pozemku užívá dlouhodobě.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města zamítá:

3415/R/220713 Žádost o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 395 na ul. 
Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové dohodou ke dni 31. 7. 2013.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města doporučuje:

3416/R/220713 Zařazení mimořádného finančního příspěvku ve výši 100.000 Kč pro 
Nadační fond pro chrámové varhany v Moravské Třebové, IČ: 
28799984, určeného na restaurování varhan ve farním kostele 
Nanebevzetí Panny Marie, do rozpočtových úprav rozpočtu města 
v rámci rozboru hospodaření k 30.06.2013.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:

3417/R/220713 Schválit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 
PU/1012/S z Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod k projektu „Cesta od renesance k baroku“, který je 
zaregistrován v Regionálním operačním programu NUTS II 
Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/3.1.00/10.01012, dle 
předloženého návrhu.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

3418/R/220713 Schválit uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené mezi 
městem Moravská Třebová a společností ALZCARE a.s. ve věci 
prodeje nemovitostí domu č. p. 1337 vystavěného na pozemku parc.
č. 1193/9, pozemku parc. č. 1193/9 o výměře 457 m2, kultura 
zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. 1193/10 o výměře 475 
m2, kultura ostatní plocha, pozemku parc. č. 1193/11 o výměře 261 
m2, kultura ostatní plocha a pozemku parc. č. 1193/3 o výměře 3.912 
m2, kultura ostatní plocha vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Nová, část obce Předměstí, dle předloženého návrhu. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3419/R/220713 Schválit uzavření předloženého dodatku č. 1 ke smlouvě o 
bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/A/28875/2010-REMV
uzavřené mezi městem Moravská Třebová a Českou republikou –
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci úpravy 
smluvních podmínek, dle předloženého návrhu. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města bere na vědomí:

3420/R/220713 Předložený zápis z jednání komise životního prostředí rady města ze 
dne 16.05.2013.

3421/R/220713 Předložený zápis z jednání komise životního prostředí rady města ze 
dne 20.06.2013.

3422/R/220713 Předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a 
péče o děti konané dne 26.06.2013.

3423/R/220713 Předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 
15.07.2013.

3424/R/220713 Předložené doplňující informace k variantám stravování žáků a učitelů 
Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy.

3425/R/220713 Předloženou informaci o realizované rekonstrukci kotelny K6 na ulici 
Josefské, se záměrem prodloužení využití výdejny jídel v tomto 
objektu Základní školou Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres 
Svitavy o cca 1 rok.

3426/R/220713 Předloženou informaci o žádosti na uložení inženýrských sítí 
v pozemcích města parc. č. 735, a parc. č. 736/1 v obci a k. ú. 
Moravská Třebová, na ul. Lanškrounské za účelem napojení 
prodejního stánku na inženýrské sítě.

3427/R/220713 Předložené zhodnocení doporučených opatření pro snížení 
energetické náročnosti u veřejných budov, u kterých byl zpracován 
průkaz energetické náročnosti.

Rada města zřizuje:

3428/R/220713 Přípravnou třídu Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179, 
okres Svitavy pro školní rok 2013/2014.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
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Rada města vyhlašuje:

3429/R/220713 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek 
malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku: „Revitalizace 
údolní nivy Třebůvky v lokalitě Knížecí louka“ a schvaluje:

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:

- MATOUŠEK CZ a.s., Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, IČ: 
27736962

- ARROW, spol. s r.o., Jevíčská 55/2, 571 01 Moravská
Třebová, IČ: 46504371

- Stavební vodohospodářská, s.r.o., Olomoucká 139/4, 571 01 
Moravská Třebová,  IČ: 28771346

- INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, IČ: 
25374311

- M-Silnice a.s., Pardubice, Husova 1697, IČ: 42196868 
- CGM Morava s.r.o., U Habrovky, 14000 Praha 4-Krč , IČ: 

28962265

2. Hodnotící komisi ve složení:

- Ing. Pavel Brettschneider - člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník
- Václav Žáček - člen, Ing. Miloš Mička - náhradník
- Ing. Pavel Báča - člen, Mgr. Antonín Cedzo - náhradník
- Ing. Miroslav Netolický - člen, Ludmila Lišková - náhradník

3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky:

- celková nabídková cena bez DPH - 100%
- termín realizace v období  1. 9. 2013 - 30. 11. 2013 

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

Rada města jmenuje:

3430/R/220713 Bc. Hanu Kreplovou členkou komise rady města pro prevenci 
kriminality.

Z: Karel Bláha, předseda komise

Rada města ukládá:

3431/R/220713 Odboru majetku města a komunálního hospodářství požádat Krajský 
úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství o 
souhlasné stanovisko ke dvěma stávajícím propagačním zařízením 
města Moravská Třebová ( billboardy Aquaparku a Muzea), které jsou 
umístění v silničním pozemku silnice I/35, a to dle předloženého 
materiálu.
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
T: 19.08.2013

3432/R/220713 Odboru majetku města a komunálního hospodářství zahájit jednání 
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ohledně pronájmu 2 části pozemků 
při silnici I/35, na kterých jsou instalovány billboardy města k 
propagaci Aquaparku a Muzea.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
T: 19.08.2013

Rada města odkládá:

3433/R/220713 Projednání tisku č. 44 (Návrh na prodej nemovitosti „JKP“) a to po 
projednání ve výboru pro strategický rozvoj.

Rada města ruší:

3434/R/220713 Své usnesení  č.  3248/R/200513, kterým schválila uzavření dohody 
mezi městem Moravská Třebová, jako vlastníkem a Českou 
republikou - Ministerstvem obrany, se sídlem Tychonovova 221/1, 
Praha 6 – Hradčany, 160 00 Praha 6, s příslušností k organizační 
složce Vojenská a ubytovací správa Pardubice, se sídlem Teplého 
1899, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, jako uživatelem, o úhradě 
nájemného za užívání části pozemku parc. č. 1893/1 o výměře 40 m2, 
v obci a k.ú. Moravská Třebová, a to za období od 1. ledna 2010 
do 31. prosince 2012. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

V Moravské Třebové 22.07.2013
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

JUDr. Miloš Izák
starosta města

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




