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Usnesení 
 
ze 13. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 13.04.2015 
od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za 
účasti 7 členů rady města. 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
417/R/130415 Předložený program schůze rady města. 

 
418/R/130415 Předložená opatření a řešení k doporučením finančního výboru 

zastupitelstva města, uvedeným v zápisu ze dne 02.03.2015. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

419/R/130415 Poskytnutí odměny Mgr. Pavlu Vaňkátovi, řediteli Základní umělecké 
školy Moravská Třebová v souladu s předloženým návrhem. 
Odměna bude vyplacena ze mzdových prostředků příspěvkové 
organizace Základní umělecká škola Moravská Třebová a nemá vliv 
na rozpočet města. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

420/R/130415 Uzavření dodatku č. 2 pojistné smlouvy č. 2736315333 o pojištění 
majetku a odpovědnosti s firmou UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem 
Evropská 810/136, 160 12 Praha 6, IČO: 49240480 v souladu 
s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

421/R/130415 Ve věci pronájmu bytů a nebytových prostor: 

1. Předložený vzor nájemní smlouvy včetně příloh na byt v bytových 
domech v majetku města Moravská Třebová, která bude 
uzavírána mezi Městem Moravská Třebová jako pronajímatelem, 
Technickými službami Moravská Třebová s. r. o. jako 
pronajímatelem v zastoupení a novým nájemcem s platností od 
14.04.2015.  

2. Předložený vzor dodatku k nájemní smlouvě včetně příloh na byt 
v bytových domech v majetku města Moravská Třebová, který 
bude uzavírán mezi městem Moravská Třebová jako 
pronajímatelem, Technickými službami Moravská Třebová s. r. o. 
jako pronajímatelem v zastoupení a stávajícím nájemcem 
s platností od 14.04.2015, předmětem kterého je prodloužení 
nájemního vztahu při plnění ustanovení vyplývajících z nájemní 
smlouvy. 

3. Předložený vzor nájemní smlouvy u prostor sloužících podnikání 
včetně příloh v domech / objektech v majetku města Moravská 
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Třebová, která bude uzavírána mezi městem Moravská Třebová 
jako pronajímatelem, Technickými službami Moravská Třebová s. 
r. o. jako pronajímatelem v zastoupení a novým nájemcem 
s platností od 14.04.2015. 

4. Předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových 
prostor č. 377, uzavřené dne 15.03.2010 mezi městem Moravská 
Třebová jako půjčitelem, Technickými službami Moravská 
Třebová s. r. o. jako půjčitelem v zastoupení a Sociálními 
službami města Moravská Třebová jako vypůjčitelem, předmětem 
kterého je bližší specifikace práv a povinností jednotlivých 
smluvních stran. 

5. Stanovení počtu osob v nájemcově domácnosti pro jednotlivé 
byty v bytových domech a domech zvláštního určení v majetku 
města Moravská Třebová dle předloženého soupisu. 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

422/R/130415 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na  

1. byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 
v Moravské Třebové s platností od 1. 5. 2015 s podmínkou 
úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem dodatku 
nájemní smlouvy 

2. byt č. 8 o velikosti 2 + 1 na ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 5. 2015  

3. byt č. 6 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 5. 2015  

4. byt č. 1B o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 
v Moravské Třebové s platností od 1. 5. 2015  

5. byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 5. 2015 s podmínkou úhrady závazků vůči městu 
po splatnosti před podpisem dodatku nájemní smlouvy 

6. byt č. 2 o velikosti 2 + 0 v na Zámeckém náměstí č. o. 1 
v Moravské Třebové s platností od 1. 5. 2015 s podmínkou 
úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem dodatku 
nájemní smlouvy 

7. byt č. 11 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 5. 2015. 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

423/R/130415 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. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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424/R/130415 Prominutí nájmu z nebytového prostoru o výměře 44,6 m2 v objektu 
č. p. 1510 na ul. Hřebečské č. o. 1 v Moravské Třebové na období 2 
měsíců. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

425/R/130415 Výpůjčku prostor nádvoří zámku, včetně technického i sociálního 
zázemí Místní organizaci ČSSD dne 01.05.2015 za účelem konání 
oslav 1. máje.   
 
Z: Jarmila Dvořáková, zástupkyně ředitelky příspěvkové organizace 
Kulturní služby města 
 

426/R/130415 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 965/1 o výměře cca 150 m2, 
druh pozemku ostatní komunikace, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, na ul. Lanškrounské, za účelem stavby 
parkoviště. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

427/R/130415 Uzavření dodatku č.  6 k nájemní smlouvě č. 13/2007 uzavřené mezi 
městem Moravská Třebová a společností Pavlík a společníci s.r.o., 
IČO 25948431, se sídlem Moravská Třebová, ul. Nerudova 1167/48, 
PSČ 571 01 o ukončení pronájmu části pozemku parc. č. 2628/1 o 
výměře 1. 047 m2, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
na ul. Nová, a to dohodou ke dni 30. března 2015.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

428/R/130415 Pronájem části pozemku parc. č. 2486/4 o výměře 100 m2, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Nádražní společnosti 
Montgas, a.s., IČO 25347781, se sídlem U Kyjovky 3953/3, Hodonín 
za účelem skládky výkopové zeminy. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou od 16. dubna 20154 do 14. května 2015 a 
nájemné za toto období bude stanoveno na 100 Kč bez DPH. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

429/R/130415 Uzavření smlouvy smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování 
stavby distribuční soustavy kabelového vedení nízkého napětí v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová na pozemku p. č. 2350 
s ČEZ Distribuce a.s. a smlouvy 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. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

430/R/130415 Uzavření smlouvy smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování 
stavby distribuční soustavy kabelového vedení nízkého napětí v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová na pozemku p. č. 717 
s ČEZ Distribuce a.s. a smlouvy 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 
 

431/R/130415 Záměr prodeje podílu ideálních 977/10000 stavební parcely č. 
2704/1 o výměře 1400 m2, druh pozemku zastavěná plocha a 
nádvoří, část Předměstí na ul. Svitavská v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

432/R/130415 Demolici dřevníků a opravu opěrné zdi dřevníků, nacházející se na 
pozemku parc. č. 1376/1 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Školní. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

433/R/130415 Uzavření smluv o centralizovaném zadávání mezi městem Moravská 
Třebová a jednotlivými příspěvkovými organizacemi města a 
obchodní společností Technické služby Moravská Třebová s.r.o. za 
účelem centralizovaného zadávání veřejných zakázek, jejichž 
předmětem je nákup energií pro město Moravská Třebová, jeho 
organizace a obchodní společnost, dle předloženého vzoru. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

434/R/130415 Provozní řád městské ubytovny v budově č. p. 1468 na ul. Brněnské 
č. o. 50 v Moravské Třebové včetně příloh, kterou provozují 
Technické služby Moravská Třebová s.r.o., dle předloženého návrhu.  
 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

435/R/130415 Uzavření „Dohody o zániku závazku, narovnání a vzdání se práva“ 
vyplývající ze smluv uzavřených na dodávku a implementaci 
softwarové aplikace pro správní řízení v oblasti životního prostředí, 
které byly součástí zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení 
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pod spisovou značkou S MUMT 28301/2014 a to s vítězem veřejné 
zakázky Elektronizace správních řízení v oblasti životního prostředí 
firmou MARBES CONSULTING s.r.o., Brojova 2113/16, 326 00 
Plzeň, IČ 25212079 dle předloženého návrhu. 
 

Z: Ing. Pavel Báča, vedoucí OŽP 
 

436/R/130415 Ceník pronájmů prostor Základní umělecké školy Moravská Třebová 
dle předloženého návrhu. 
 
Z: Mgr. Pavel Vaňkát, ředitel Základní umělecké školy 
 

437/R/130415 Výjimku na informační vkladný dvojlist do květnového MTZ, na 
kterém budou kromě programu 15. ročníku festivalu 
Moravskotřebovské arkády a Výtvarný svět na zámku uvedeni 
reklamní partneři akce. 
 
Z: Mgr. Pavel Vaňkát, ředitel Základní umělecké školy 

 
 
Rada města neschvaluje: 
 
438/R/130415 Poskytnutí dotace na provoz Domova Odry, příspěvkové organizace, 

se sídlem Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČO:48804894, 
poskytovatele sociálních služeb (žádost ve vazbě na poskytování 
služeb 1 občanovi města Moravská Třebová) z důvodu velkého 
objemu dotací poskytovaných provozovatelům sociálních služeb na 
území města z rozpočtu města. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
439/R/130415 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva 

města. 
 

440/R/130415 Předloženou zprávu o vyřízení požadavků, dotazů a podnětů členů 
zastupitelstva na zasedání zastupitelstva města 16.03.2015. 
 

441/R/130415 Předloženou zprávu o provedené inventarizaci hmotného a 
nehmotného majetku, zásob, pohledávek, závazků a cenin města 
Moravská Třebová k 31.12.2014. 
 

442/R/130415 Předloženou zprávu o provozu kanalizace a ČOV v Moravské 
Třebové za rok 2014. 
 

443/R/130415 Předložené posouzení Mgr. Aleny Podhorné, zda se dle Smluv o 
nájmu bytů a smluv o budoucích kupních smlouvách v bytovém 
domě č. p. 1510 na ul. Hřebečské č. o. 1 v Moravské Třebové jedná 
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o opravy bytu nad rámec běžných oprav. 
 

444/R/130415 Předložené vyjádření Mgr. Aleny Podhorné k dopisu zástupce 
veřejné ochránkyně práv JUDr. Stanislava Křečka ve věci nájemní 
smlouvy, jejímž předmětem je byt č. 2 v domě č. p. 66 na ul. 
Zámecké č. o. 13 v Moravské Třebové.  
 

445/R/130415 Předloženou informaci o přípravě výběrového řízení na notebooky 
pro neuvolněné členy rady města. 
 

446/R/130415 Záměr Základní školy Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres 
Svitavy podat žádost o dotaci z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, výzvy 56, prioritní osa 1 - Počáteční 
vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality vzdělávání, šablona 
č. 4 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. 

 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
447/R/130415 Schválit měsíční odměny a příplatky neuvolněným členům 

zastupitelstva města s účinností od 01.05.2015 takto: 

 odměna neuvolněnému místostarostovi  …………….. 22.496 Kč 
 odměna členu rady ………………………………………  2.060 Kč 
 odměna předsedovi výboru zastupitelstva města ……  1.708 Kč 
 odměna předsedovi komise rady města ………………  1.348 Kč 
 odměna členu výboru zastupitelstva města …..………     751 Kč 
 odměna členu komise rady města ……………..………     725 Kč 
 odměna členu zastupitelstva města ………………..….     476 Kč 
 příplatek podle počtu obyvatel ………………………….     373 Kč 

Příslušná odměna náleží 

- novému členu zastupitelstva ode dne, kdy se stal členem 
zastupitelstva 

- členu zastupitelstva ode dne, kdy byl zvolen do příslušné funkce. 

V případě souběhu výkonu několika funkcí bude neuvolněnému 
členovi zastupitelstva města poskytnuta měsíční odměna podle 
funkce, za kterou lze poskytnout nejvyšší odměnu. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

448/R/130415 Schválit doplnění usnesení zastupitelstva města č. 80/Z/160315 
v bodě 9 takto: 

Původní znění: 

Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, IČ: 62033131 – 
neinvestiční dotace na úhradu 50% podílu nákladů  na ubytování 
dojíždějících studentů ubytovaných v domovech mládeže 
v Moravské Třebové ve školním roce 2015/2016. 

Doplněné znění: 

Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, IČ: 62033131 – 
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neinvestiční dotace na úhradu 50% podílu nákladů  na ubytování 
dojíždějících studentů ubytovaných v domovech mládeže 
v Moravské Třebové ve školním roce 2015/2016 ve výši  
100.000 Kč. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

449/R/130415 1) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit doplnění 
usnesení zastupitelstva města č. 80/Z/160315 v bodě 10 takto: 

Původní znění: 

Středisko kulturních služeb města Svitavy, IČ: 13584456 – 
neinvestiční dotace na pořádání hudebního festivalu Hřebečský 
slunovrat. 

Doplněné znění: 

Středisko kulturních služeb města Svitavy, IČ: 13584456 – 
neinvestiční dotace na pořádání hudebního festivalu Hřebečský 
slunovrat ve výši 200.000 Kč. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

450/R/130415 Schválit rozpočtové opatření č. 1/2015 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. Dům dětí a mládeže Moravská Třebová ………………. 20.000 Kč 

 oplocení pozemku (cvičebního prostoru agility klubu) 
 pořádání závodů v agility pro širokou kynologickou veřejnost 

2. Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy 
…………………………….. ………………………………. 15.000 Kč 
 partnerská spolupráce s Mittelschule Lipsko Portitz 

3. Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 
      ……………………………………………………………… 10.000 Kč 

 návštěva ekoncentra Paleta v Oucmanicích pro 45 žáků 
 výsadba zeleně do kontejnerů na květiny 
 návštěva iQLANDIE v Liberci pro žáky 2. stupně 

4. Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 
……………………………………………………………… 62.000 Kč 
 prevence rizikového chování, adaptační pobyt žáků 6. ročníku 
 organizace školního, okresního, krajského kola OVOV, 

materiální zabezpečení při reprezentaci školy na sportovních 
soutěžích                                                     

 návštěva partnerské školy Klimop ve Vlaardingenu 

5. Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ  Mor. Třebová …………… 20.000 Kč 
 projekty - Školní akademie, Škola v přírodě, Karneval na ledě, 

Třebovské zpívání, Tvoříme s radostí, Touláme se barevným 
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rokem, Jaro, čas zázraků v živočišné říši 

6. Oblastní charita Moravská Třebová ……………………… 5.000 Kč 
 Akce Svatomartinské veselí (pro handicapované)   

7. Sdružení přátel KD v Boršově …………………………... 50.000 Kč 
 pořádání kulturních akcí v roce 2015  

8. Středisko sociálních služeb Salvia …………………… .. 20.000 Kč 
 osobní asistence dětí a dospělých, odborné sociální 

poradenství, …      

9. ZO SBTS Mor. Třebová …………………………………. 45.000 Kč 
 technické vybavení pro přípravu a sportovní činnost mládeže, 

letní soustředění        

10. Zdeněk Kopetzký ………………………………………… 40.000 Kč 
 11. ročník Moravskotřebovského cyklomaratonu 

11. Lukáš Komprda …………………………………………… 10.000 Kč 
 účast na závodech v motocrossu      

12. Sdružení Fermáta ………………………………………… 45.000 Kč 
 reprezentace města na vystoupeních v roce 2015, účast na 

soutěžním festivalu pěveckých sborů v partnerském městě 
Vlaardingen 

13. Autoklub Moravská Třebová v AČR ……………………. 30.000 Kč 
 pořádání cartingových závodů 

14. TJ SOKOL Boršov ……………………………………….. 75.000 Kč 
 činnost oddílu kopané 

15. Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela o.s. 
………………………………………………………………. 25.000 Kč 
 mezinárodní výměna mládeže v rámci partnerských měst – 

Rakousko 

16. Sdružení Němců, Regionální skupina „Hřebečsko“ o.s. 15.000 Kč 
 21. ročník Dnů česko-německé kultury, 20 let Hřebečského 

tanečního souboru 

17. Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová  
……………………………………………………………… 25.000 Kč 
 provoz kluboven a táborové základny, vzdělávání činovníků, 

pořádání akcí pro středisko i veřejnost 

18. Sbor dobrovolných hasičů Sušice ……………………… 30.000 Kč 
 materiální zabezpečení sportovní činnosti mladých hasičů a 

družstev dospělých, pořádání akcí pro veřejnost, nákup 
výstroje a výzbroje  

19. Sbor dobrovolných hasičů Udánky …………………….. 25.000 Kč 
 činnost kolektivu mladých hasičů, pořízení výzbroje, výstroje, 

organizace tábora, účast na soutěžích, kulturní a spol. akce 

20. Sbor dobrovolných hasičů Boršov ……………………… 20.000 Kč 
 sportovně zábavné dětské odpoledne, sportovní dny pro děti, 

mikulášské odpoledne, ohňostroj, další akce pro děti   
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21. Roman Langr ……………………………………………………. 0 Kč 
 Expedice Lhotse 2015 (4. nejvyšší hora světa) 

22. Hospic Anežky České ………………………………………….  0 Kč 
 provoz hospice 

23. ZO ČSOP Zelené Vendolí ………………………………. 10.000 Kč 
 péče o zvířata, jejich léčení, krmení … 

24. Interní grant v rámci projektu ZM ……………………….. 20.000 Kč 
 příspěvek bude rozdělen podle přijatých žádostí 

 
CELKEM ……………………………………………………. 617.000 Kč
  
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

451/R/130415 Schválit uzavření veřejnoprávních smluv  s příjemci dotací v souladu 
s předloženým vzorem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

452/R/130415 Schválit ve věci válečného hrobu Adolfa Cihláře: 

1. Změnu termínu poskytnutí státní účelové dotace na zabezpečení 
péče o válečný hrob Adolfa Cihláře na pohřebišti Křížový vrch 
v Moravské Třebové vedený v evidenci Ministerstva obrany 
České republiky pod evidenčním číslem CZE 5308-6631, a to 
nově v roce 2015. 

2. Změnu termínu dofinancování nákladů do výše max. 20 % 
z celkových nákladů na akci - Oprava válečného hrobu Adolfa 
Cihláře na pohřebišti Křížový vrch v Moravské Třebové, která 
bude nově provedena v roce 2015 z dotace Ministerstva obrany 
České republiky.  

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

453/R/130415 Schválit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o návratné finanční výpomoci 
ve výši 172.653 Kč s příspěvkovou organizací Základní škola 
Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy, předmětem 
kterého je posunutí termínu vrácení poskytnuté návratné finanční 
výpomoci z původního termínu 31.03.2015 na nový termín 
30.09.2015. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

454/R/130415 Schválit předloženou zprávu o provedené inventarizaci hmotného a 
nehmotného majetku, zásob, pohledávek, závazků a cenin města 
Moravská Třebová k 31.12.2014. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

455/R/130415 Uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmu bytu a smlouvám o 



 Město Moravská Třebová 10    

 Usnesení rady města ze dne 13.04.2015 

budoucích kupních smlouvách se stávajícími nájemníky bytových 
domů č. p. 1510 a č. p. 1511 na ul. Hřebečské č. o. 1 a č. o. 3 
v Moravské Třebové, předmětem kterých bude změna úrokové 
sazby na novou výši 3,45 % p.a. s platností od 01.04.2015 do 
31.12.2019. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

456/R/130415 Schválit prodej podílu ideálních 533/10000 stavební parcely č. 2254 
o výměře 900 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, část 
Předměstí na ul. Olomoucká v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 13.000 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

457/R/130415 Schválit podání žádosti a následné uzavření smlouvy na převod 
pozemku p. č. 1745/4 druh pozemku ostatní plocha, o výměře 1362 
m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová z vlastnictví ČR 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
města Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

458/R/130415 Zrušit usnesení č. 88/Z/160315, kterým schválilo podání žádosti a 
následné uzavření smlouvy na převod pozemku p. č. 1745/58 druh 
pozemku ostatní plocha, o výměře 2 m2 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví města Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

459/R/130415 Schválit předloženou smlouvu o bezúplatném převodu pozemku 
parc. č. 2040/17 o výměře 74 m2, druh ostatní plocha, pozemku 
parc. č. 2040/19 o výměře 34 m2, druh pozemku ostatní plocha a 
pozemku parc. č. 2040/21 o výměře 43 m2, druh pozemku ostatní 
plocha vše v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. Jevíčská uzavřenou 
mezi Městem Moravská Třebová a Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

460/R/130415 Schválit pořízení Změny č. 2 Územního plánu města Moravská 
Třebová. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

461/R/130415 Schválit Ing. Václava Mačáta jako určeného zastupitele pro pořízení 
Změny č. 2 Územního plánu města Moravská Třebová. 
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Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 
 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města: 
 
462/R/130415 Schválit uzavření Dodatku č. 5 mandátní smlouvy na správce stavby  

v rámci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování 
Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV,“ uzavřené dne 
24.02.2010 mezi městem Moravská Třebová a Sdružením VRV a 
Proma, zastoupené firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 
IČO: 47116901, dle předloženého návrhu.  
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
463/R/130415 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání 

zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku 
Nákup nového a prodej ojetého služebního vozidla a schvaluje: 

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: 

 Ing. Jiří Janák - Auto Janák, Ústí nad Orlicí, Královehradecká 
1545, IČO: 10523278 

 AUTO Hlaváček a.s., Olomouc, Týnecká 669/5, IČO: 
65138180 

 Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Praha 5, Vrchlického 
18/31, IČO: 47124652, provozovna Olomouc, Kafkova 474/1 

 OLFIN Car s.r.o., Trutnov, Horní Předměstí, Královedvorská 
517, IČO: 60913312 pobočka Hradec Králové, Na Rybárně 
1670  

2. Hodnotící komisi ve složení: 

 Ing. Pavel Brettschneider, člen, Ing. Václav Mačát, náhradník 
 JUDr. Miloš Izák, člen, Ing. Stanislav Zemánek, náhradník 
 Ing. Pavel Šafařík, člen Ing. Dana Buriánková, náhradník 
 Josef Odehnal, člen Mgr. Roman Cápal, náhradník 

3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 

 celková nabídková cena v Kč včetně DPH, po odpočtu 
hodnoty ojetého vozu – 100% 

 
Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 
 
 

464/R/130415 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání 
zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku 
„Vestavba šaten do zimního stadionu“ a schvaluje: 

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou jako dodavatelé 
stavby: 

 KOLP, s.r.o., Kamenná 1016/4b, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 
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60110066  
 Cyril Jirouš, K. Čapka 495/14, 571 01, Moravská Třebová – 

Předměstí, IČO: 47486180 
 Miroslav Lopour, Piaristická 136/3, 571 01, Moravská Třebová 

– Předměstí, IČO: 16207203 
 Luboš Němec, Radišov 66, 571 01, Staré Město, IČO: 

73583065 
 Josef Šťastný, Brněnská 50/45, 571 01, Moravská Třebová – 

Předměstí, IČO: 11097442 
 Petr Hrubý, Radišov 42, 571 01, Staré Město, IČO: 66285488 
 Lubomír Zvejška, 571 01, Gruna 22, IČO: 62673114 
 JS Moravská Třebová s.r.o., 571 01, Linhartice č. p. 60, IČO: 

28811852 

2. Hodnotící komisi ve složení: 

 JUDr. Miloš Izák - člen, Ing. Pavel Brettschneider - náhradník 
 Karel Musil - člen, Eva Štěpařová - náhradník  
 Ing. Miloš Mička – člen, Ing. Daniela Blahová - náhradník 

3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 

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

 
 
Rada města ukládá: 
 
465/R/130415 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství 

projednat se stávajícími nájemníky bytového domu č. p. 1510 na ul. 
Hřebečské č. o. 1 v Moravské Třebové výměnu oken s tím, že se 
bude dle smlouvy jednat o opravu bytu nad rámec běžných oprav, 
tudíž tuto částku uhradí budoucí kupující při odkoupení bytu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 15.05.2015 
 

466/R/130415 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.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 30.04.2015 
 

Rada města odkládá: 
 
467/R/130415 Projednání tisků: 

 č. 28 (Výkup a prodej pozemků ve vlastnictví LudmiIy Gruntové) 
 č. 31 (Návrh řešení pozemků parc. č. 102/2 a 103/2 – manželé 

Netoličtí) 



 Město Moravská Třebová 13    

 Usnesení rady města ze dne 13.04.2015 

 
 
Rada města ruší: 
 
468/R/130415 Své usnesení č. 378/R/300315 kterým schválila uzavření dodatku č.  

5 k nájemní smlouvě č. 13/2007 uzavřené mezi městem Moravská 
Třebová a společností Pavlík a společníci s.r.o., IČO 25948431, se 
sídlem Moravská Třebová, ul. Nerudova 1167/48, PSČ 571 01 
o ukončení pronájmu části pozemku parc. č. 2628/1 o výměře 1. 047 
m2, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Nová, a to 
dohodou ke dni 30. března 2015.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

469/R/130415 Své usnesení č. 338/R/090315, kterým doporučila zastupitelstvu 
města schválit podání žádosti a následné uzavření smlouvy na 
převod pozemku p. č. 1745/58 druh pozemku ostatní plocha, o 
výměře 2 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová z 
vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví města Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
V Moravské Třebové 13.04.2015 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 

 
JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 

Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát 
                místostarosta                                                                 místostarosta 


