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Usnesení 
 
z 9. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.02.2015 od 
16:15 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 
6  členů rady města. 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
244/R/230215 Předložený program schůze rady města. 

 
245/R/230215 Změnu termínů plnění usnesení takto: 

 usnesení č. 4349/R/210714 z původního termínu 28.02.2015 na 
nový termín 09.03.2015 

 usnesení č. 147/R/151214 z původního termínu 28.02.2015 na 
nový termín 09.03.2015. 

 
246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání 

na rok 2015. 
 
Z: Magda Srncová, předsedkyně komise 
 

247/R/230215 Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 
2015. 
 
Z: Miloslav Kužílek, předseda komise 
 

248/R/230215 Předložený návrh plánu činnosti komise rady města sociální, 
zdravotní a péče o děti na I. pololetí 2015. 
 
Z: Eliška Trefilová, předsedkyně komise 
 

249/R/230215 Plán činnosti komise rady města pro prevenci kriminality na rok 
2015. 
 
Z: Bc. Hana Navrátilová, předsedkyně komise 
 

250/R/230215 Ukončení pracovního poměru ředitelky Kulturních služeb města Mgr. 
Libuše Liškové dohodou k 26.04.2015, a to na základě její žádosti. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

251/R/230215 Ve věci výběrového řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace Kulturní služby města Moravská Třebová 
následující usnesení: 

1. Rada města vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa 
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Kulturní služby města 
Moravská Třebová. 

2. Rada města schvaluje podmínky výběrového řízení na obsazení 
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místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Kulturní služby 
města Moravská Třebová v souladu s předloženým návrhem. 

 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

252/R/230215 Předložený dokument „Akční plán komunikace Městského úřadu 
Moravská Třebová“, zpracovaný v rámci projektu „Zvýšení kvality 
řízení a poskytovaných služeb Moravská Třebová“, aktivity „Tvorba a 
zavedení systémových změn vedoucích k vyšší transparentnosti a 
otevřenosti městského úřadu“. 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

253/R/230215 Uzavření smlouvy o poskytování technické podpory k TAPV 
CityWare s firmou GEOVAP, spol. s r. o., Čechovo nábřeží 1790, 
530 03 Pardubice, IČ: 15049248 v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 
 

254/R/230215 Uzavření Smlouvy o poskytnutí užívacích práv k právnímu 
informačnímu systému ASPI se společností Wolters Kluwer, a.s., IČ 
63077639, se sídlem U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, 
podle předloženého návrhu.   
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

255/R/230215 Uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 205 o 
velikosti 2 + 0 v Domě zvláštního určení na ul. Svitavské č. o. 24 
v Moravské Třebové.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

256/R/230215 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 1 o 
velikosti 1 + 1 na ul. Farní č. o. 18 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 
 

257/R/230215 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 20 o 
velikosti 2 + 0 na ul. Svitavské 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 
 

258/R/230215 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 4 o 
velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové 
se zájemci.  

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

259/R/230215 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 6 o 
velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 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 
 

260/R/230215 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 5 o 
velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové se zájemci.  

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

261/R/230215 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 3 o 
velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 37 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 
 

262/R/230215 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 4 o 
velikosti 3 + 1 v domě č. p. 35 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 
v Moravské Třebové.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

263/R/230215 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na:  

1. byt č. 5 o velikosti 3 + 1 na ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 3. 2015  

2. byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 
v Moravské Třebové s platností od 1. 3. 2015  

3. byt č. 5 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 
v Moravské Třebové s platností od 1. 3. 2015  

4. byt č. 6 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 
v Moravské Třebové s platností od 1. 3. 2015  

5. byt č. 5 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 
v Moravské Třebové s platností od 1. 3. 2015 

6. byt č. 6 o velikosti 1 + 0 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 3. 2015 

7. byt č. 13 o velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 17 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 3. 2015 

8. byt č. 19 o velikosti 2 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 



 Město Moravská Třebová 4    

 Usnesení rady města ze dne 23.02.2015 

Třebové s platností od 1. 3. 2015. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

264/R/230215 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. 2. 2015. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

265/R/230215 Dodatečně uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové s Marií 
Vykydalovou, bytem tamtéž, s platností od 1. 12. 2014 do 31. 12. 
2014 s podmínkou úhrady závazku vůči městu po splatnosti 
v pravidelných měsíčních splátkách. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

266/R/230215 Poskytnutí úlevy z nájmu (služby) na ubytovně města na ul. 
Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové ve výši 2.180 Kč z důvodu 
hospitalizace v Nemocnici Svitavy v období od 4. 12. 2014 do 8. 1. 
2015.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

267/R/230215 Poskytnutí úlevy z nájmu (služby) na ubytovně města na ul. 
Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové ve výši 3.300 Kč z důvodu 
hospitalizace v Nemocnici Svitavy v období od 19. 12. 2014 do 10. 2. 
2015.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

268/R/230215 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru o 
výměře 44,6 m2 v objektu č. p. 1510 na ul. Hřebečské č. o. 1 
v Moravské Třebové za účelem zřízení kosmetického salonu, 
pedikúry a masérských služeb. 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 
 

269/R/230215 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru – 
rotundy o výměře 33,44 m2 v objektu č. p. 221 na ul. Gorazdově 
v Moravské Třebové za účelem zřízení muzea historických řemesel. 
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 
 

270/R/230215 Pronájem pozemku parc. č. 61/1 o výměře 178 m2, druh pozemku 
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zahrada, v obci a v katastrálním území Moravská Třebová, na ul. 
Gorazdově, za účelem údržby pozemku sečením a jako součásti 
muzea historických řemesel. Nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné bude 
stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/R/050405, bod 4. 
Úprava pozemku bude provedena v souladu se záměry města a dle 
pokynů zahradníka Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

271/R/230215 Ukončení nájemní smlouvy č. OMM 32/13 uzavřené se společností 
Agrona Staré Město, a.s., IČ 25291394, se sídlem Staré Město čp. 5, 
PSČ 569 32 o pronájmu pozemku parc. č. 229/2 o celkové výměře 
13 629 m2, vedený ve zjednodušené evidenci, v obci a katastrálním 
území Borušov, ke dni 20. listopadu 2014, z důvodu ukončení vedení 
zjednodušené evidence v katastrálním území Borušov. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

272/R/230215 Záměr pachtů zemědělských pozemků: 

1. parc. č.  309/48 o celkové výměře 137 m2 
2. parc. č. 309/49 o celkové výměře 91 m2 
3. parc. č. 309/50 o celkové výměře 92 m2 
4. parc. č. 309/51 o celkové výměře 461 m2 
5. parc. č. 309/52 o celkové výměře 887 m2 
6. parc. č. 309/57 o celkové výměře 370 m2 
7. parc. č. 309/66 o celkové výměře 13 262 m2 
8. parc. č. 309/70 o celkové výměře 561 m2 

všechny druh pozemků orná půda, v obci a katastrálním území 
Borušov, za účelem zemědělského využití. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

273/R/230215 Pacht části pozemku parc. č. 1375 o výměře 27 m2, druh pozemku 
zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. 
Školní, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u bytového domu. 
Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a s tříměsíční 
výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanovené dle usnesení rady 
města č. 1737/050405, bod 2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

274/R/230215 Pacht části pozemku parc. č. 1168/1 o výměře 21 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. 
Bezručově, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u bytového domu. 
Pachtovní smlouva bude uzavřena od 1. dubna 2015 na dobu 
neurčitou a s tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude 
stanovené dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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275/R/230215 Uzavření nájemní smlouvy č. OMM 67/13A o pronájmu části 
pozemku parc. č. 1893/1 o výměře 40 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová mezi Českou republikou - Ministerstvem 
obrany, se sídlem Tychonovova 221/1, Praha 6 – Hradčany, 160 00 
Praha 6, zastoupená ing. Slavomilem Marešem, ředitelem odboru 
územní správy majetku Pardubice, Agentury hospodaření 
s nemovitým majetkem, Teplého 1899, PSČ 530 02, Pardubice a 
městem Moravská Třebová dle předloženého návrhu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

276/R/230215 Uzavření dohody č. OMM 109/13A s Českou republikou - 
Ministerstvem obrany, se sídlem Tychonovova 221/1, Praha 6 – 
Hradčany,  zastoupená: ing. Slavomilem Marešem, ředitelem odboru 
územní správy majetku Pardubice, Agentury hospodaření 
s nemovitým majetkem, Teplého 1899, PSČ 530 02, Pardubice  o 
proplacení zpětného nájemného za užívaní části pozemku parc. č. 
1893/1 o výměře 40 m2, v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, a to dva roky zpětně od 1. ledna 2012 do 31. října 2013, 
dle předloženého návrhu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

277/R/230215 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti a následně 
uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování stavby 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová na pozemcích p. č. 
2711/36, 2711/42, 2711/62, 2711/74, ul. Holandská s O2 Czech 
Republic a.s. a smlouvu o právu provést stavbu. Rozsah věcného 
břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který bude nedílnou 
součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny stanovené dohodou 
ve výši 200 Kč za každý započatý metr délkový, na dobu neurčitou. 
K takto stanovené ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. 
Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného 
břemene. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

278/R/230215 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti a následně 
uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování stavby 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v obci 
Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové na pozemku p. č. 3470 s O2 Czech Republic a.s. a smlouvu 
o právu provést stavbu. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v 
geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení 
věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou 
jednorázové odměny stanovené dohodou ve výši 200 Kč za každý 
započatý metr délkový, na dobu neurčitou. K takto stanovené ceně 
bude připočtena DPH v zákonné výši. Náklady spojené s uzavřením 
smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene. Smlouva bude 
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uzavřena s podmínkou o způsobu uložení kabelu, který neomezí 
stávající i budoucí využití cesty. Bude stanovena doba, po kterou 
bude omezena či vyloučena doprava během stavby. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

279/R/230215 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti a následně 
uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování stavby 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová na pozemku p. č. 560, ul. 
Bezručova s O2 Czech Republic a.s. a smlouvu o právu provést 
stavbu. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém 
plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného 
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou 
jednorázové odměny stanovené dohodou ve výši 200 Kč za každý 
započatý metr délkový, na dobu neurčitou. K takto stanovené ceně 
bude připočtena DPH v zákonné výši. Náklady spojené s uzavřením 
smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

280/R/230215 Záměr prodeje podílu ideálních 2297/10000 stavební parcely č. 
1069/1 o výměře 238 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, část 
Předměstí na ul. Lidická v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

281/R/230215 Záměr darování části pozemků p. č. 3807/14 o celkové výměře 30 
m2 (jedná se o 24 m2) druh pozemku a p. č. 390/4 o celkové výměře 
206 (jedná se o 6 m2) druh pozemku ostatní plocha v obci Moravská 
Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

282/R/230215 Uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku 
na dodávku drogistického a hygienického zboží (čistící, desinfekční 
prostředky a další obdobný materiál a potřeby) pro provoz domova 
pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová dle zadání 
zadavatele firmou PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/13, 568 02 Svitavy, 
IČ: 25945653. 
 
Z: Mgr. Milan Janoušek, ředitel Sociálních služeb města 
 

283/R/230215 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM 63/2014 na akci 
„Oprava schodišťových stupňů v domě č.p. 27 na nám. TGM 
v Moravské Třebové“ s Ing. Ladislavem Krylem, Slezská 101, 130 00 
Praha 3, IČO: 40866581, podle předloženého návrhu 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
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284/R/230215 Uzavření příkazní smlouvy s vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „Realizace úspor energie ZŠ Palackého, Moravská Třebová 
- BOZP“ s firmou OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 
Vysoké Mýto, IČ: 15030709 podle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

285/R/230215 Uzavření Smlouvy o zajištění reklamy, předmětem které je  
zveřejnění reklamy města v tiskovinách vydávaných poskytovatelem 
v rámci projektu „Půjčovny kol ČD v Pardubickém kraji 2015“ se 
společností České dráhy, a.s. se sídlem v Praze 1, Nábřeží L. 
Svobody 1222, IČ 70994226, podle předloženého návrhu.   
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

286/R/230215 Bezplatné použití znaku města společnosti České dráhy, a.s. se 
sídlem v Praze 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 pro 
potřeby zpracování propagačního materiálu vydávaného v rámci 
projektu „Půjčovny kol ČD v Pardubickém kraji 2015“. 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 

 
 
Rada města neschvaluje: 
 
287/R/230215 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 94/4 o výměře 87 m2, druh 

pozemku zahrada (jedná se cca o 5 m2)  v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Město, ul. Marxova.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
288/R/230215 Schválit uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby 

„Modernizace mostu ev. č. 36826 – 2 Boršov“ dle předloženého 
návrhu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
289/R/230215 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva 

města. 
 

290/R/230215 Předložený zápis z jednání komise rady města pro výchovu 
a vzdělávání ze dne  28.01.2015. 
 
 

291/R/230215 Předloženou zprávu z jednání komise památkové péče rady města 
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ze dne  02.02.2015. 
 

292/R/230215 Předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a 
péče o děti konané dne 27.01.2015. 
 

293/R/230215 Předložený zápis z jednání komise rady města pro prevenci 
kriminality ze dne 11. 02. 2015. 

294/R/230215 Předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 
16.02.2015. 
 

295/R/230215 Předloženou zprávu o vyřizování stížností a petic za II. pololetí 2014. 
 

296/R/230215 Předložené zprávy Centra volného času: 

1. Statistiku docházky klientů CVČ v období od ledna do prosince 
2014. 

2. Plán aktivit CVČ na rok 2015. 
 

297/R/230215 Předloženou zprávu o činnosti a provozu Turistického informačního 
centra za rok 2014. 
 

298/R/230215 Předloženou pracovní verzi návrhu rozpočtu města na rok 2015. 
 

299/R/230215 Předložené výsledky měření parametrů vnitřního prostředí 
v referenčních bytech v bytovém domě č. p. 1510 na ul. Hřebečské 
č. o. 1 v Moravské Třebové za období od 10. 12. 2014 do 18. 12. 
2014. 
 

300/R/230215 Předložené stanovisko odboru majetku města a komunálního 
hospodářství k dopisu manželů Netolických ze dne 25. 1. 2015. 
 

301/R/230215 Stažení tisku č. 50 (Stížnost Ing. Martina  Bíny na postup ředitelky 
knihovny a městské policie) předkladatelem. 
 

302/R/230215 Předložený zápis do kroniky města Moravské Třebové za rok 1971. 
 
 
Rada města jmenuje: 
 
303/R/230215 Komisi pro udělování ceny města Moravská Třebová za rok 2014 ve 

složení: 

 JUDr. Miloš Izák (člen zastupitelstva města) 
 Ing. Pavel Brettschneider (člen zastupitelstva města) 
 PaedDr. Hana Horská (členka zastupitelstva města) 
 Mgr. Dagmar Zouharová (tisková mluvčí) 
 Ludmila Lišková (koordinátorka projektu Zdravé město Moravská 

Třebová) 
 Mgr. Lenka Greplová (ředitelka knihovny) 
 Jarmila Dvořáková (zástupkyně ředitelky Kulturních služeb města 

Moravská Třebová) 
 
Z: Jarmila Dvořáková, zástupkyně ředitelky Kulturních služeb města 
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Rada města zmocňuje: 
 
304/R/230215 Starostu města podepsat zápis do kroniky města Moravské Třebové 

za rok 1971 a vydat tak souhlas města s obsahem zápisu. 
 
Rada města ruší: 
 
305/R/230215 Své usnesení č. 33/R/241114, kterým schválila uzavření nájemní 

smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 1 o velikosti 1 + 0 na ul. 
Olomoucké č. o. 17 v Moravské Třebové s podmínkou uznání dluhu 
a uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách dle předloženého 
vzoru. Nájemní smlouva měla být prodlužována vždy o 3 měsíce 
v případě úhrady nájmu za příslušný měsíc a úhrady splátky dluhu 
dle dohody o úhradě dluhu ve splátkách. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

306/R/230215 Své usnesení č. 4061/R280414 kterým schválila uzavření nájemní 
smlouvy č. OMM 67/13A o pronájmu části pozemku parc. č. 1893/1 
o výměře 40 m2, v obci a k. ú. Moravská Třebová mezi Českou 
republikou - Ministerstvem obrany, se sídlem Tychonovova 221/1, 
Praha 6 – Hradčany, 160 00 Praha 6, s příslušnosti k organizační 
složce Vojenská a ubytovací správa Pardubice, se sídlem Teplého 
1899, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice a městem Moravská 
Třebová dle předloženého návrhu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

307/R/230215 Své usnesení č. 4062/R/280414 kterým schválila uzavření dohody č. 
OMM 109/13A s Českou republikou - Ministerstvem obrany, 
se sídlem Tychonovova 221/1, Praha 6 – Hradčany,  zastoupená: 
ing. Slavomilem Marešem, ředitelem odboru územní správy majetku 
Pardubice, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Teplého 
1899, PSČ 530 02, Pardubice  o proplacení zpětného nájemného za 
užívaní části pozemku parc. č. 1893/1 o výměře 40 m2, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, a to dva roky zpětně od 1. 
listopadu 2012 do 31. října 2014, dle předloženého návrhu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
V Moravské Třebové 23.02.2015 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát 

                místostarosta                                                                 místostarosta 


