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Usnesení 
 
 
ze 40. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.01.2012 od 
16:45 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 
členů rady města. 
  
 
Rada města schvaluje:  
 
1099/R/160112 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o Roznášce informačních a 

propagačních materiálů s Českou poštou, s.p. ze dne 3.12.2009 č. 
982507-2118/2009 podle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1100/R/160112 Předložený návrh plánu činnosti komise rady města sociální, zdravotní 
a péče o děti na I. pololetí 2012. 
 
Z: Eliška Trefilová, vedoucí komise 
 

1101/R/160112 Následující změnu ve složení zástupců města ve školské radě 
Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy: 

- odvolává paní PaedDr. Hanu Horskou 
- jmenuje pana Josefa Odehnala 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

1102/R/160112 Dodatečně čerpání částky 18.803 Kč z investičního fondu Základní 
školy Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy v roce 2011. 
Tyto finanční prostředky byly použity na dofinancování nákladů na 
projekt „Rekonstrukce školního hřiště Základní školy Palackého 1351“. 
 
Z: Mgr. Petr Vágner, ředitel školy 
 

1103/R/160112 Dodatečně čerpání investičního fondu příspěvkové organizace 
Sociální služby města Moravská Třebová v roce 2011 za účelem 
provedení technického zhodnocení budovy D domova pro seniory ve 
výši 53.220,00 Kč. 
 
Z: Ing. Emil Maléř, ředitel Sociálních služeb 
 

1104/R/160112 Poskytnutí finančního příspěvku Regionálnímu sdružení sportů 
Svitavy se sídlem Kapitána Nálepky 1544/39, 568 02 Svitavy, IČO 
00435805 ve výši 10.000 Kč na zajištění organizace akce Sportovec 
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roku v regionu Svitavska za rok 2011. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

1105/R/160112 Předložený vzor nájemní smlouvy na byt v majetku města. Smlouvy 
podle tohoto vzoru budou uzavírány s platností od 01.02.2012.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1106/R/160112 Předložený vzor smlouvy o nájmu obytné místnosti na ubytovnách 
v majetku města. Smlouvy podle tohoto vzoru budou uzavírány 
s platností od 01.02.2012.. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1107/R/160112 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 7 o velikosti 
1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s tím, že nájemce 
předá následně městu Moravská Třebová  uvolněný byt č. 14 na ul. 
Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1108/R/160112 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
1. Byt č. 8 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové 

s platností od 01.02.2012.  
2. Byt č. 5 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 

v Moravské Třebové s platností od 01.02.2012. 
3. Byt č. 6 o velikosti 1 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 

Třebové s platností od 01.02.2012. 
4. Byt č. 9 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové 

s platností od 01.02.2012.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1109/R/160112 Záměr pronájmu nebytového prostoru č. 5 ve 2. nadzemním podlaží 
domu č. p. 302, část obce Předměstí, ul. Komenského č. o. 64 v 
Moravské Třebové o celkové výměře 38,9  m2. 
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 
 

1110/R/160112 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru – 
restaurace v přízemí domu č. p. 25, část obce Město, na Kostelním 
náměstí č. o. 1 v Moravské Třebové o celkové výměře 166,4 m2 s 
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Pavlem Drápalem, bytem Jaroměřice č. p. 12, PSČ 569 44, za účelem 
provozování restaurace. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
2532/031297.  
Dále nájemce před převzetím těchto nebytových prostor složí vratnou 
kauci ve výši 10.000 Kč na zapůjčení zařízení restaurace. Kauce bude 
vrácena v případě ukončení nájmu, nebo použita na opravu zařízení, 
pokud bude zařízení nájemcem vráceno v poškozeném stavu, nebo 
na případný nedoplatek nájemného. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1111/R/160112 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 108 m2, 
kultura zahrada, na ul. Školní, v obci a k. ú Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1112/R/160112 Pronájem části pozemku parc. č. 851 o výměře 318 m2, kultura 
zahrada, na. ul. Olomoucké, v obci a k. ú. Moravská Třebová za 
účelem zřízení zahrady. Výše pronájmu bude stanovená dle usnesení 
rady města č.1737/R/050405, bod 2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1113/R/160112 Uzavření předložené smlouvy o umístění laviček na pozemcích města 
mezi městem Moravská Třebová, se sídlem Moravská Třebová, nám. 
T. G. Masaryka 32/29 (jako uživatelem) a společnosti LAVIČKY-
ZADARMO.CZ, s.r.o., se sídlem Praha 10, Vršovice, ul. Výstupní 
1129/6  (jako poskytovatelem). 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1114/R/160112 Ukončení nájemní smlouvy č. 4/2008 ze dne 19. března 2008 
dohodou ke dne  31. prosince 2011. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1115/R/160112 Záměr prodeje bytové jednotky č. 104/5 v domě na ul. Ztracené č. p. 
104, č.o. 8 na pozemku parc. č. 158, sestávající se z kuchyně, 
jednoho  pokoje, koupelny a WC o celkové výměře 29,55 m2  včetně 
spoluvlastnického podílu o vel. 863/10000 na společných částech 
domu na výše uvedeném pozemku a podílu na venkovních úpravách 
a vedlejších stavbách. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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1116/R/160112 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování 
domovních přípojek a chrániček v obci Moravská Třebová a 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, na pozemcích p. č. 
3816/2 a p. č. 3815 v obci Moravská Třebová a katastrálním území 
Boršov u Moravské Třebové mezi městem Moravská Třebová a Lesy 
České republiky, s.p.  
Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, 
který bude nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno 
za úplatu. Výše této úplaty bude stanovena dohodou za každé křížení 
vodního toku ve výši 10000 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 
 

1117/R/160112 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. 3197 a 3205/3 s ČEZ Distribuce, a.s. a o právu 
provést stavbu. 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 15.100 Kč včetně DPH. Náklady spojené 
s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1118/R/160112 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, za účelem rozšíření 
venkovního vedení VVN 110 kV obci Moravská Třebová a 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, na pozemku p. č. 
4445 s ČEZ Distribuce, a.s.. Rozsah věcného břemene je vyznačen v 
geometrickém plánu č. 522,2377-315/2011, který bude nedílnou 
součástí smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou 
jednorázové odměny stanovené dohodou ve výši 1.100 Kč bez DPH. 
Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného 
břemene. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1119/R/160112 Uzavření dodatku č. 3 k mandátní smlouvě ze dne 24.02.2010 na 
činnost správce stavby, akce „Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova 
a modernizace ČOV ", s firmou Sdružení VRV a PROMA, zastoupené 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, 
IČ: 47116901 v souladu s předloženým návrhem. 
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Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1120/R/160112 Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení 
„Oprava střechy a komínů bytového domu na nám. T. G. Masaryka č. 
p. 30, č. o. 33 v Moravské Třebové“ Josefem Šťastným, Brněnská č. 
p. 50, č. o. 45, 571 01, Moravská Třebová, na základě kterého se 
sjednaný termín dokončení díla mění z původního termínu 31.12.2011 
na nový termín 31.01.2012. 
 
Z: Bc. Gabriela Horčíková, ředitelka Technických služeb 
 

1121/R/160112 Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení 
„Oprava střechy a komínů bytového domu na nám. T. G. Masaryka č. 
p. 29, č. o. 35 v Moravské Třebové“ Josefem Šťastným, Brněnská č. 
p. 50, č. o. 45, 571 01, Moravská Třebová, na základě kterého se 
sjednaný termín dokončení díla mění z původního termínu 31.12.2011 
na nový termín 31.01.2012. 
 
Z: Bc. Gabriela Horčíková, ředitelka Technických služeb 
 

1122/R/160112 Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení 
„Úprava bytové jednotky č. 1 na ulici Zámecká č. o. 13 v Moravské 
Třebové“ Miroslavem Lopourem, Piaristická č. p. 136, č. o. 3, 571 01, 
Moravská Třebová, na základě kterého se sjednaný termín dokončení 
díla mění z původního termínu 31.12.2011 na nový termín 
28.02.2012. 
 

1123/R/160112 Uzavření smlouvy o vykonávání dotačního managementu  projektu 
Technologické centrum, vnitřní integrace a elektronická spisová 
služba pro město Moravská Třebová s vítězem výběrového řízení Ing. 
Andrejem Kašickým, Jiráskova 20, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 
86983768, podle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 
 

1124/R/160112 Uzavření mandátní smlouvy pro provedení a zajištění přípravy a 
průběhu zadání veřejných zakázek Elektronická spisová služba a 
Dodavatel vnitřní integrace pro projekt Technologické centrum, vnitřní 
integrace a elektronická spisová služba pro město Moravská Třebová 
s vítězem výběrového řízení  Ing. Andrejem Kašickým, Jiráskova 20, 
571 01 Moravská Třebová, IČ: 86983768, podle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 
 

1125/R/160112 Povolení výjimky z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice Zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, pro nákup služeb školení a 
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vzdělávání pro město Moravská Třebová a jím zřízené příspěvkové 
organizace. 
Uvedené subjekty nejsou povinny při nákupu služeb školení a 
vzdělávání postupovat v souladu se směrnicí č. 4/2011.    
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

1126/R/160112 Povolení výjimky z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice Zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu pro nákup učebnic a učebních 
pomůcek pro žáky a pedagogy základních škol zřízených městem 
Moravská Třebová. 
Uvedené subjekty nejsou povinny při nákupu učebnic a učebních 
pomůcek postupovat v souladu se směrnicí č. 4/2011.    
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

1127/R/160112 Poskytnutí trvalé výjimky z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice 
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,  pro zajištění 
občerstvení při kulturních akcích. Příspěvková organizace Kulturní 
služby Moravská Třebová není povinna při zajišťování občerstvení při 
kulturních akcích postupovat v souladu se směrnicí č. 4/2011.   
 
Z: Mgr. Libuše Gruntová, vedoucí Kulturních služeb města 
 

1128/R/160112 Poskytnutí trvalé výjimky z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice 
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, pro dopravné u 
kulturních akcí. Příspěvková organizace Kulturní služby Moravská 
Třebová není povinna při zajišťování dopravného u kulturních akcí 
postupovat v souladu se směrnicí č. 4/2011. 
 
Z: Mgr. Libuše Gruntová, vedoucí Kulturních služeb města 
 

1129/R/160112 Předložený ceník prací, hodinových zúčtovacích sazeb strojů a 
zařízení dle předloženého aktuálního ceníku Technických služeb 
Moravská Třebová s.r.o.  
 
Z: Bc. Gabriela Horčíková, ředitelka Technických služeb 

 
 
Rada města stanovuje:  
 
1130/R/160112 Měsíční plat s platností od 01.01.2012: 

- Magdě Srncové, ředitelce II. Mateřské školy, Jiráskova 1141, 
Moravská Třebová, okres Svitavy, 

- Haně Kotoulkové, ředitelce I. Mateřské školy, Piaristická 137, 
Moravská Třebová, okres Svitavy, 
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- Mgr. Jaroslavě Skácelíkové, ředitelce Základní školy Moravská 
Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy, 

- Mgr. Bc. Lence Bártové, ředitelce Základní školy Moravská 
Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy, 

- Mgr. Petru Vágnerovi, řediteli Základní školy Moravská Třebová, 
Palackého 1351, okres Svitavy, 

- Mgr. Pavlu Vaňkátovi, řediteli Základní umělecké školy Moravská 
Třebová, 

- Jiřímu Kobylkovi, řediteli Domu dětí a mládeže Moravská Třebová, 
okres Svitavy 

v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
Rada města doporu čuje zastupitelstvu m ěsta:  
 
1131/R/160112 Schválit prodej pozemku parc. č. 2176  o výměře 409 m2, kultura 

ostatní plocha a pozemku parc. č. 2219/2 o výměře 84 m2, kultura 
ostatní plocha vše  v obci a k. ú. Moravská Třebová, část obce 
Předměstí, ul. Horní za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
18.260 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále 
kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  
s prodejem, a to ve výši  4.440 Kč. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1132/R/160112 Schválit prodej pozemku parc. č. 3807/5  o výměře 40 m2, kultura 
zahrada, pozemku parc. č. 3807/19 o výměře 161 m2, kultura ostatní 
plocha, pozemku parc. č. 269/2 o výměře 191 m2, kultura zahrada a 
pozemku parc. č. 270 o výměře 561 m2, kultura zahrada vše v obci a 
Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové 
za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 66.710 Kč, kterou kupující 
uhradí takto:  
- 50 % před podpisem kupní smlouvy  
- 50 % do 30 dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv.  
Dále kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  
s prodejem, a to ve výši  4.824 Kč. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1133/R/160112 Schválit prodej objektů kotelen:  
- č. p. 1473 na pozemku parc. č. 2666/2, včetně pozemku parc. č. 

2666/2 o výměře 453 m2 na ul. Západní,   
- č. p. 1513 na pozemku parc. č. 2711/99, včetně pozemku parc. č. 

2711/99 o výměře 175 m2 na ul. Jiráskově,  
vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová,  včetně 
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technologického zařízení a teplovodních kanálů firmě Vytep Uničov s. 
r. o. za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 4 mil. Kč, kterou 
kupující uhradí do 14 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy.    
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1134/R/160112 Zrušit usnesení č. 294/Z/251211, kterým schválilo prodej pozemku 
parc. č. 1191/20 o výměře 147 m2, kultura zahrada v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Nová za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 14.700 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1135/R/160112 Schválit prodej pozemku parc. č. 1191/20 o výměře 147 m2, kultura 
zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Nová 
za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 14.700 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1136/R/160112 Schválit podání žádosti o převod pozemků parc. č. 3921/43 o výměře 
3 m2, kultura trvalý travní porost a  pozemku parc. č. 3921/6 o výměře 
11 m2, kultura trvalý travní porost vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Jevíčská.    
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
  

1137/R/160112 Schválit bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2611/1 o celkové 
výměře 7.293 m2, kultura trvalý travní porost (jedná se cca o 4.600 
m2)  a části pozemku parc. č. 2.612 o celkové výměře 2.682 m2, 
kultura orná půda (jedná se cca o 2.046 m2) vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Nádražní 
z vlastnictví města Moravská Třebová do vlastnictví TJ Slovan 
Moravská Třebová s tím, že nejdřív bude uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě o bezúplatném převodu a následně bude zpracován 
geometrický plán z důvodu vynětí ze zemědělského půdního fondu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města bere na v ědomí:  
 
1138/R/160112 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města. 
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1139/R/160112 Předloženou informaci týkající se novely § 166 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) a jeho přechodným ustanovením. 
 

1140/R/160112 Předloženou informaci o možných variantách řešení pracovních 
poměrů ředitelů škol a školských zařízení v souladu s § 166 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon). 

 
 
Rada města vyhlašuje:  
 
1141/R/160112 V souladu s Vnitřním předpisem č. 11/2010, směrnicí Zadávání 

zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku 
Likvidace odpadu 18 01 03 N - odpady, na jejichž sběr a odstraňování 
jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce 
vzniklé v provozu domova pro seniory Sociálních služeb města 
Moravská Třebová, a schvaluje 

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: 
- MEGAWASTE – EKOTERM, spol. s r. o., U spalovny 4225/6, 

796 01 Prostějov, IČ:26227274 
- AGROCHEM, a. s. Lanškroun, Dvořákova 87/III, 563 11 

Lanškroun, IČ: 47452811 
- EKO Bi, spol. s r. o., Semanínská 2050, 560 02 Česká 

Třebová, IČ: 64827500 
- Orlickoústecká nemocnice, a.s., Čs. armády 1076, 562 18 Ústí 

nad Orlicí, IČ: 27520528 
- Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Košumberk 80, 

538 54 Luže, IČ: 00183024 

2. Hodnotící komisi ve složení: 
- Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník 
- Zdeňka Motlová, člen, Ing. Pavel Báča, náhradník  
- Ing. Miloš Mička, Ing. Josef Jílek, náhradník 
- Ing. Emil Maléř, člen, Iveta Cinková, náhradník 
- Marie Švestková, člen, Mgr. Milan Janoušek, náhradník 

3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- cena: váha 100 % 

 
Z: Ing. Emil Maléř, ředitel Sociálních služeb města 

 
 
Rada města ukládá:  
 
1142/R/160112 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat při 

prodeji bytové jednotky č. 104/5 v domě na ul. Ztracené č. p. 104, č. o. 
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8 na pozemku parc. č. 158, sestávající se z kuchyně, jednoho pokoje, 
koupelny a WC o celkové výměře 29,55 m2 včetně spoluvlastnického 
podílu o vel. 863/10000 na společných částech domu na výše 
uvedeném pozemku a podílu na venkovních úpravách a vedlejších 
stavbách o ceně ve výši 198.500 Kč 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 30.01.2012 
 

1143/R/160112 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství vycházet 
při stanovení výchozích cen pro dražbu stavebních pozemků v lokalitě 
Strážnického takto:   
a) u částí pozemků zatížených ochranným pásmem z výše 165 Kč/m2 
b) u částí pozemků nezatížených ochranným pásmem z výše 400 

Kč/m2   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1144/R/160112 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství připravit 
stavební pozemky v lokalitě Strážnického do dražby. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 24.04.2012 
 

1145/R/160112 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství: 
1.  Jednat o směně pozemků v Boršově mezi městem Moravská 

Třebová a Petrem Zomberou dle předloženého návrhu a důvodové 
zprávy. 

2. Požadovat úhradu veškerých nákladů spojených se směnou 
pozemků Petrem Zomberou s tím, že převod je nutné realizovat do 
30.04.2012. 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 30.04.2012 
 

1146/R/160112 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství doplnit 
informace k tisku č. 1/3 (Prodej  nemovitostí – objektů kotelen) o radou 
města požadované informace. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 30.01.2012 
 

1147/R/160112 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství doplnit 
informace k tisku č. 11 (Aleš Kolář, žádost) o radou města 
požadované informace. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 30.01.2012 
 

1148/R/160112 Vedoucímu odboru rozvoje města předložit do rady města varianty 
dalších možných způsobů roznášky Moravskotřebovského zpravodaje 
včetně ekonomického vyhodnocení. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
T: 27.02.2012 

 
 
Rada města odkládá:  
 
1149/R/160112 Projednání tisku č. 6 (Výhrady rodičů žáků ZUŠ vůči části vedení 

školy).  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
T: 30.01.2012 
 

1150/R/160112 Projednání tisku č. 11 (Aleš Kolář, žádost). 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 30.01.2012  

 
 
Rada města ruší:  
 
1151/R/160112 Své usnesení č. 1005/R/211111, kterým doporučilo prodej pozemku 

parc. č. 1191/20 o výměře 147 m2, kultura zahrada v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Nová za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 14.700 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
V Moravské Třebové 16.01.2012 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 

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


