
 Město Moravská Třebová 1   
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Usnesení 
 
ze 112. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 
23.06.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. 
Masaryka za účasti 7 členů rady města. 
  
 

Rada města schvaluje: 
 
4194/R/230614 Předložený program schůze rady města. 

 
4195/R/230614 Změnu termínu pořádání akce Obejmutí města 2014 z původního 

termínu -  květen – červen na nový termín 25.09.2014. V této 
souvislosti vyjadřuje rada města nespokojenost předsedkyni komise 
rady města pro výchovu a vzdělávání se svévolnou změnou termínu 
akce v rozporu s úkolem rady města 
 
Z: Mgr. Lenka Bártová, předsedkyně komise rady města pro výchovu 
a vzdělávání 
 

4196/R/230614 Předložené účetní závěrky příspěvkových organizací města za rok 
2013. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

4197/R/230614 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2013: 
 
Kulturní služby města Moravská Třebová 556 872,02 Kč

Sociální služby města Moravská Třebová 48 197,52 Kč

Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 9 452,00 Kč

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351 okres Svitavy 80 729,98 Kč

Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy 31 200,94 Kč

Základní umělecká škola Moravská Třebová 18 089,04 Kč

I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy 498,58 Kč

II. Mateřská škola, Jiráskova 1141,  Moravská Třebová, okres Svitavy 6 342,47 Kč

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová 15 097,87 Kč

Městská knihovna Ladislava z Boskovic 35 213,69 Kč  
 
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
4198/R/230614 Převedení části kladného hospodářského výsledku organizace 

Kulturní služby města Moravská Třebová za rok 2013 ve výši 20.000 
Kč do fondu odměn organizace. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

4199/R/230614 Převedení části kladného hospodářského výsledku organizace Dům 
dětí a mládeže Moravská Třebová za rok 2013 ve výši 5.000 Kč do 
fondu odměn organizace. 
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Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

4200/R/230614 Převedení části kladného hospodářského výsledku organizace 
Městská knihovna Ladislava z Boskovic za rok 2013 ve výši 7.000 Kč 
do fondu odměn organizace. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

4201/R/230614 Převedení kladného hospodářského výsledku za rok 2013 do 
rezervního fondu těchto příspěvkových organizací: 

1. Kulturní služby města Moravská Třebová – část hospodářského 
výsledku ve výši 536.872,02 Kč, 

2. Sociální služby města Moravská Třebová – hospodářský výsledek 
ve výši  48.197,52 Kč, 

3. Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 
– hospodářský výsledek ve výši 9.452 Kč, 

4. Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 
– hospodářský výsledek ve výši 80.729,98 Kč. 

5. Základní škola Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy 
- hospodářský výsledek ve výši 31.200,94 Kč, 

6. Základní umělecká škola Moravská Třebová – hospodářský 
výsledek ve výši 18.089,04 Kč, 

7. I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres 
Svitavy – hospodářský výsledek ve výši 498,58 Kč, 

8. II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres 
Svitavy - hospodářský výsledek ve výši 6.342,47 Kč, 

9. Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – část hospodářského 
výsledku ve výši 10.097,87 Kč, 

10. Městská knihovna Ladislava z Boskovic – část hospodářského 
výsledku ve výši 28.213,69 Kč. 

 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF  
 

4202/R/230614 Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ:70892822 o poskytnutí neinvestičního 
grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na realizaci 
projektu Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres 
Svitavy - Turnaj v badmintonu ve výši 15.000 Kč. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

4203/R/230614 Ukončení pracovního poměru ředitele Sociálních služeb města Ing. 
Emila Maléře dohodou k 31.12.2014, a to na základě jeho žádosti. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
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4197/R/230614 Zahraniční pracovní cestu do Banské Štiavnice:  
1. Ing. Václava Mačáta, Ing. Pavla Brettschneidera a Bc. Nikoly 

Jakoubkové ve dnech 09. - 13.07.2014, 
2. JUDr. Miloše Izáka, PaedDr. Hany Horské a Mgr. Miroslava 

Muselíka ve dnech 11. - 13.07.2014. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

4205/R/230614 Poskytnutí osobního příplatku ředitelce příspěvkové organizace 
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové Mgr. 
Lence Greplové od 01.06.2014 v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

4206/R/230614 Přemístění lunaparků a jiných podobným atrakcí mimo náměstí T.G. 
Masaryka v Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4207/R/230614 Pronájem plochy o rozměru 4 m2 na zábradlí lávky v Sušicích, která je 
umístěna nad potokem na pozemku parc. č. 3760/1, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová a je vedena v pasportech 
města Moravská Třebová pod č. 040/Moravská Třebová firmě: 
PhDr. Mojmír Hladík - „GRAFIKO, obchod a reklama“, IČ 14556936, 
se sídlem ve Svitavách, Kollárova 4, PSČ 568 02, za účelem umístění 
reklamního panelu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou, nájemné bude stanoveno na 1000 Kč/1m2/1rok bez DPH. 
Podmínky smlouvy budou stanoveny dle předloženého návrhu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4208/R/230614 Umístění sídla spolku – Sdružení myslivců v Boršově v objektu města 
č. p. 118 (Kulturní dům) v části obce Boršov   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
 

4209/R/230614 Přenechání klubovny malého sálu v objektu č. p. 118 v části obce 
Boršov, který je v současné době ve výpůjčce Sdružení přátel 
kulturního domu v Boršově na základě smlouvy č. 383 ze dne 
01.11.2011, do užívání spolku – Sdružení myslivců v Boršově, a to za 
smluvní úhradu nákladů spojenou se spotřebovanou energií dle čl. 3, 
odst. 5 smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4210/R/230614 Pronájem části pozemku parc. č. 254 o výměře 49 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, v obci a v katastrálním území Moravská Třebová, na 
Zámeckém náměstí, společnosti STAVORENOVA s.r.o., IČ 
26451883, se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Práčská 1881/14, PSČ 
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106 00, zastoupené Pavlem Zapletalem, bytem Moravská Třebová, 
část obce Město č. p. 183, ul. Zámecké nám. č. o. 4, a to za účelem 
zřízení předzahrádky-terasy. Nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné bude 
stanoveno dle usnesení rady města č. 1738/050405, bod 1. Podmínky 
nájemní smlouvy budou stanoveny dle předloženého návrhu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4211/R/230614 Pacht části pozemku parc. č. 1120/1 o výměře 16 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, v obci a v katastrálním území Moravská Třebová, na 
ul. Sluneční,  za účelem zřízení zahrady k pěstování ovoce a zeleniny 
u bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno 
dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4212/R/230614 Pacht pozemku parc. č. 3066/1 o celkové výměře 299 m2, druh 
pozemku zahrada, v obci a v katastrálním území Moravská Třebová, 
v části obce Udánky, za účelem využití  jako uzavřený sad. Pachtovní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
291/080403. Pachtovní smlouva bude uzavřena s platnosti od data 
podepsání smlouvy, s účinností od 1. října 2014. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4213/R/230614 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na  
1. byt č. 1 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 39 

v Moravské Třebové s platností od 1. 7. 2014  
2. byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na ul. Olomoucké č. o. 12 v Moravské 

Třebové, s platností od 1. 7. 2014 s podmínkou  úhrady závazků 
vůči městu po splatnosti v pravidelných měsíčních splátkách 

3. byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 21 
v Moravské Třebové, bytem tamtéž, s platností od 1. 7. 2014  

4. byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové, 
s platností od 1. 7. 2014  

5. byt č. 12 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové, s platností od 1. 7. 2014  

6. byt č. 1 o velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 10 v Moravské 
Třebové, s platností od 1. 7. 2014 s podmínkou  úhrady závazků 
vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 

7. byt č. 16 o velikosti 1 + 1 na ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 7. 2014  

8. byt č. 3 o velikosti 3 + 1 na ul. Nádražní č. o. 17 v Moravské 
Třebové, s platností od 1. 7. 2014  

9. byt č. 2 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové, 
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s platností od 1. 7. 2014  
10. byt č. 5 o velikosti 1 + 1 na ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové, 

s platností od 1. 7. 2014  
11. byt č. 6 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové, 

bytem tamtéž, s platností od 1. 7. 2014  
12. byt č. 9 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové, 

s platností od 1. 7. 2014. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4214/R/230614 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na byt č. 2 o 
velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové, 
s platností od 1. 6. 2014 s podmínkou  úhrady závazků vůči městu po 
splatnosti v pravidelných měsíčních splátkách 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4215/R/230614 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na  
1. byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 

v Moravské Třebové, bytem tamtéž, s platností od 1. 7. 2014 
2. byt č. 5 o velikosti 1 + 1 na ul. Olomoucké č. o. 12 v Moravské 

Třebové, bytem tamtéž, s platností od 1. 7. 2014. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4216/R/230614 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 3 o 
velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové, 
s platností od 1. 7. 2014 s podmínkou úhrady dlužného nájemného 
v pravidelných měsíčních splátkách a dále   úhrady dalších závazků 
vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
 

4217/R/230614 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 3 o velikosti 
1 + 0 na Zámeckém náměstí č. o. 1 v Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4218/R/230614 Uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 101 o velikosti 
2 + 0 v Domě zvláštního určení na ul. Svitavské č. o. 24 v Moravské 
Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4219/R/230614 Ve věci žádosti Alžběty Bádalové: 
1. snížení splátky Dohody o úhradě dluhu ve splátkách a uznání 

dluhu ze dne 3.12.2012 na částku ve výši 600 Kč/měsíčně 
2. uzavření Dodatku č. 1 Dohody o úhradě dluhu ve splátkách a 
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uznání dluhu ze dne 3.12.2012, předmětem kterého bude snížení 
splátky dluhu na částku 600 Kč/měsíčně  

3. uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 2 o 
velikosti 3 + 1 na ul. Zámecké č. o. 13 v Moravské Třebové, od 1. 
7. 2014 s podmínkou úhrady dluhu na nájmu ve splátkách dle 
uzavřené dohody o úhradě dluhu ve splátkách včetně dodatku a 
dále úhrady dluhu za odpad ve splátkách ve výši 500 Kč. 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4220/R/230614 Uzavření smlouvy o nájmu bytu na byt č. 2 o velikosti 3 + 1 na ul. 
Hřebečské č. o. 3 v Moravské Třebové s tím, že vyrovnání předem 
zaplaceného nájemného proběhlo bez účasti města na základě 
Smlouvy o vypořádání společného jmění manželů ze dne 7.11.2013.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
 

4221/R/230614 Uzavření smlouvy o nájmu bytu na byt č. 5 o velikosti 2 + 1 na ul. 
Hřebečské č. o. 1 v Moravské Třebové, s tím, že vyrovnání předem 
zaplaceného nájemného proběhne bez účasti města.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4222/R/230614 Uzavření smlouvy o nájmu bytu na byt č. 6, o velikosti 3 + 1 na ul. 
Hřebečské č. o. 3 v Moravské Třebové s tím, že vyrovnání předem 
zaplaceného nájemného proběhne bez účasti města.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4223/R/230614 Záměr prodeje bytové jednotky č. 352/10 na ul. Olomoucké č. o. 38, č. 
p. 352, včetně podílu id. 326/10000 na pozemku parc. č. 2254 a na 
společných částech domu, venkovních úpravách a na stavební 
parcele č. 2254 vše v obci a k.ú. Moravská Třebová, Předměstí. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4224/R/230614 Záměr prodeje bytové jednotky č. 352/7 na ul. Olomoucké č. o. 38, č. 
p. 352, včetně podílu id. 319/10000 na pozemku parc. č. 2254 a na 
společných částech domu, venkovních úpravách a na stavební 
parcele č. 2254 vše v obci a k.ú. Moravská Třebová, Předměstí.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4225/R/230614 Záměr prodeje pozemku parc. č. 942 o celkové výměře 159 m2, druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Lanškrounská. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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4226/R/230614 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3808/8 o výměře 545 m2, druh 
pozemku ostatní plocha (jedná se cca o 45 m2) v obci  Moravská 
Třebová a k.ú. Boršov u Moravské Třebové.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4227/R/230614 Uzavření doplňků 4letého servisního zabezpečení na multifunkční 
stroje Xerox WC5225, výrobní číslo 3316498980 a Xerox WC 123, 
výrobní čísla 3552304488 a 3313649554 s firmou TARAN s.r.o., se 
sídlem třída 17. listopadu, 772 00 Olomouc, IČ: 25836692, podle 
předložených návrhů. 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

4228/R/230614 Uzavření budoucí Smlouvy o připojení odběrných elektrických zařízení 
k distribuční soustavě nízkého napětí v lokalitě Strážnického s firmou 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, 
IČ: 24729035, v souladu s předloženým návrhem.  
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4229/R/230614 Uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu 
svazku obcí Skupinového vodovodu Moravskotřebovska na opravu 
povrchů po výměně sítí v ulici Garážní, Moravská Třebová ve výši 
250.000 Kč, dle předloženého návrhu.  
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4230/R/230614 Uzavření Smlouvy o dílo na opravu povrchů po výměně sítí v ulici 
Garážní, Moravská Třebová, mezi RWE GasNet, s. r. o., se sídlem 
v Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČ: 27295567, firmou M – SILNICE 
a.s. se sídlem Husova 1697, Pardubice, IČ: 42196868 a městem 
Moravská Třebová, dle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4231/R/230614 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „MŠ Piaristická, Moravská Třebová – Stavební úpravy 
sociálního zařízení“ s firmou HPK Stavby s.r.o., Západní 39, 571 01 
Moravská Třebová, IČ: 24141640, podle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4232/R/230614 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „MŠ Piaristická, Moravská Třebová – oprava venkovní 
fasády“ s firmou Josef Šťastný, Brněnská 50/45, 571 01 Moravská 
Třebová, IČ: 11097442, podle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
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4233/R/230614 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „ZŠ Kostelní náměstí, Moravská Třebová – Oprava a 
zateplení štítové zdi“  s firmou Cyril Jirouš, K. Čapka 495/14, 571 01 
Moravská Třebová, IČ: 47486180, podle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4234/R/230614 Uzavření smlouvy s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
Pojištění movitého a nemovitého majetku města, odpovědnosti za 
škodu a pojištění vozidel s firmou UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem 
Evropská 810/136, 160 12 Praha 6, IČ: 49240480 v souladu 
s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

4235/R/230614 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení, firmou: JS 
Moravská Třebová, Sušice 105, 571 01 Moravská Třebová; IČ: 
28811852, na veřejnou zakázku: Výměna střešní krytiny 2.etapa – 
jižní a jihovýchodní část, bytový dům ul. Svitavská č.p.1479, č.o.24, 
Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská 
Třebová s.r.o. 
 
 

4236/R/230614 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „ZŠ ČsA, Moravská Třebová – výměna radiátorů I. etapa“ 
s firmou Miroslav Horáček, Komenského 62, 571 01 Moravská 
Třebová, IČ 16753321, podle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

4237/R/230614 Uzavření smlouvy o 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 pozemcích p.č. 2350, 
2421, 2369/1, 2354/1 s ČEZ Distribuce 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 
 

4238/R/230614 Uzavření smlouvy o 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 
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a katastrálním území Moravská Třebová na pozemcích p.č. 2354/1, 
2369/1 a 2421 s ČEZ Distribuce 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 
 

4239/R/230614 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování 
stavby distribuční soustavy „Moravská Třebová 288/1, Město – nové 
OM“ v obci a katastrálním území Moravská Třebová na pozemku p.č. 
1735/4 s ČEZ Distribuce, 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 1000 Kč, 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 

4240/R/230614 Uzavření smlouvy o 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 pozemcích p.č. 2971, 
3197 s ČEZ Distribuce 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 

 
 
Rada města neschvaluje: 
 
4241/R/230614 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou 

zakázku „MŠ Piaristická, Moravská Třebová – Konvektomat“ s firmou 
Universal Gastro s.r.o., Staré Město 99, 569 32 Staré Město, IČ 
47454962, podle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
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Rada města vydává souhlas: 
 
4242/R/230614 S uzavřením „Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku“ mezi 

městem Moravská Třebová a Monikou Kouřilovou, a to pro účely 
stavebního řízení ke stavbě schodiště na pozemku města parc. č. 
103/2, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Marxova, 
dle předloženého návrhu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4243/R/230614 S ubytováním na ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové na dobu 
určitou 1 měsíc s automatickou obnovou vždy na 1 měsíc. 
Automatická obnova je podmíněna řádným placením nájemného a 
dodržováním ubytovacího řádu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města povoluje: 
 
4244/R/230614 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 2014/2015. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
Rada města zamítá: 
 
4245/R/230614 Předloženou žádost o finanční příspěvek na opravu kotle. 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města zřizuje: 
 
4246/R/230614 Přípravnou třídu Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179, 

okres Svitavy pro školní rok 2014/2015. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
4247/R/230614 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města. 

 
4248/R/230614 Předloženou informaci ve věci žádosti o pronájem smuteční síně. 
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4249/R/230614 Předložené doplnění podkladů k posouzení nařízení rady města č. 
1/2009 a jeho ceníku. 
 

4250/R/230614 Předloženou zprávu z jednání komise památkové péče rady města 
dne 13.05.2014. 
 

4251/R/230614 Předloženou zprávu z jednání komise památkové péče rady města 
dne 16.06.2014. 
 

4252/R/230614 Předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a 
péče o děti konané dne 21.05.2014. 
 

4253/R/230614 Předložený zápis z jednání komise rady města pro výchovu 
a vzdělávání ze dne  11.06.2014. 
 

4254/R/230614 Předložené rozbory hospodaření zřízených příspěvkových organizací 
města za rok 2013. 
 

4255/R/230614 Předloženou souhrnnou zprávu o provozu Moravskotřebovského 
aquaparku v letech 2004 – 2013. 
 
 

4256/R/230614 Předloženou zprávu o řešení ostatních vybraných pohledávek 
z hospodářské činnosti města. 

 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
4257/R/230614 Schválit výkup pozemku parc. č.  2710/8 o výměře 55 m2, druh 

pozemku zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 2703/2 o 
výměře 173 m2, druh pozemku zahrada vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Palackého a to za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 45.600 Kč, která bude prodávající uhrazena  do 10 
dnů od podpisu kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4258/R/230614 Schválit prominutí pohledávek z hospodářské činnosti města 
v souhrnné výši 115.716,13 Kč, v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

4259/R/230614 Zrušit usnesení zastupitelstva č. 13/S/110601, kterým schválilo 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 2, I. kategorie o 
velikosti 3 + 1 na ul. Hřebečské č. o. 3 v Moravské Třebové s tím, že 
byt bude předán k 1.8.2001 po zaplacení stanovené částky tj. 360.000 
Kč. Zbývající část nájemného ve výši 360.000 Kč bude hrazena dle 
splátkového kalendáře po dobu 20 let.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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4260/R/230614 Schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 2 o 

velikosti 3 + 1 na ul. Hřebečské č. o. 3 v Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4261/R/230614 Zrušit část usnesení zastupitelstva č. 108/Z/160407, kterým schválilo 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 5, I. kategorie o 
velikosti 2 + 1 na ul. Hřebečské č. o. 1 v Moravské Třebové.    
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4262/R/230614 Schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 5 o 
velikosti 2 + 1 na ul. Hřebečské č. o. 1 v Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4263/R/230614 Zrušit usnesení zastupitelstva č. 26/S/201299, kterým schválilo 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odkoupení bytu v domě 
na ul. Hřebečské č. o. 3 v Moravské Třebové, na byt o velikosti 3 + 1 
(83,60 m2) v 2. nadzemním podlaží.    
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4264/R/230614 Schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 6, o 
velikosti 3 + 1 na ul. Hřebečské č. o. 3 v Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4265/R/230614 Schválit prodej pozemku parc. č. 1950/9 o výměře 41 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 2680/25 o výměře 46 m2, 
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 4000  o 
výměře 20 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří  vše v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s. Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8 za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 28.890 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4266/R/230614 Schválit prodej podílu ideálních 2550/10000 stavební parcely č. 
1069/1 o výměře 238 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 
část Předměstí na ul. Lidická v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová Pavlovi a Editě  Horáčkovým, bytem Moravská Třebová, 
Předměstí č. p. 1139 ul. Lidická č.o. 4 za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 16.400 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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Rada města vyhlašuje: 
 
4267/R/230614 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek 

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

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: 
- Autocentrum BARTH a.s., Pardubice – Dubina, Hůrka 1798, IČ: 

25278924 
- Ing. Jiří Janák - Auto Janák, Ústí nad Orlicí, Královehradecká 

1545, IČ: 10523278 
- AUTO Hlaváček a.s., Olomouc, Týnecká 669/5, IČ: 65138180 
- Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Praha 5, Vrchlického 18/31, 

IČ: 47124652, provozovna Olomouc, Kafkova 474/1 
- OLFIN Car s.r.o., Trutnov, Horní Předměstí, Královedvorská 

517, IČ: 60913312 pobočka Hradec Králové, Na Rybárně 1670  

2. Hodnotící komisi ve složení: 
- JUDr. Miloš Izák, člen, (Ing. Pavel Brettschneider, náhradník) 
- Ing. Stanislav Zemánek, člen, (JUDr. Jana Zemánková, 

náhradník) 
- Ing. Pavel Šafařík, člen (Ing. Dana Buriánková, náhradník) 
- Václav Žáček, člen (Ing. Pavel Charvát, náhradník) 
- Ing. Marek Němec, člen (Ing. Miroslav Netolický, 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 

 
 
Rada města vyslovuje podporu: 
 
4268/R/230614 Zřízení nového studijního oboru 68-42_M01 Bezpečnostně právní 

činnost na Integrované střední škole Moravská Třebová. 
 
 
Rada města ukládá: 
 
4269/R/230614 Vedoucímu odboru dopravy doplnit upravit stávající platný ceník 

nařízení rady města č. 1/2009 takto: 
- levné parkovací karty pro vlastníky nemovitostí v MPR 
- levné parkovací karty pro právnické a fyzické osoby podnikající se 

sídlem nebo provozovnou, které provozují nebo mají pronajato 
silniční motorové vozidlo, ne pro jejich zaměstnance – 
jednoznačně specifikovat 

- hodinové parkovné za 1. hodinu 10 Kč TGM, 5 Kč zámecké 
parkoviště 
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- zámecké parkoviště rozšířit o hodinové parkovné za autobusy. 
 
Z: Ing. Petr Václavík, vedoucí OD 
T: 18.08.2014 
 

4270/R/230614 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat o 
prodeji pozemku parc. č. 942 o celkové výměře 159 m2 druh pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, na ul. Lanškrounské dle předloženého návrhu za cenu 1000 
Kč s tím, že nabyvatel pozemek uklidí na vlastní náklady.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 18.08.2014 
 
 

4271/R/230614 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat o 
výkupu pozemku parc. č. 3110/15, druh pozemku ostatní plocha  o 
výměře 40 m2, pozemku parc.č. 3110/16, druh pozemku ostatní 
plocha o výměře 19 m2  pozemku parc.č. 3110/17, druh pozemku 
ostatní plocha o výměře 59 m2, pozemek parc.č. 3400/3, druh 
pozemku orná půda o výměře 322 m2, pozemku parc.č. 3396/12, druh 
pozemku ostatní plocha o výměře 517 m2  a  pozemku parc. č. 
3072/4, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Udánky o ceně dle znaleckého 
posudku, s podmínkou že součástí výkupu bude výkup části pozemku 
parc.č. 3398/9 o výměře 230 m2, druh pozemku trvalý travní porost 
(jedná se cca o 40 m2).         
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 18.08.2014 
 

4272/R/230614 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství do rady 
města předložit dodatek nájemní smlouvy na smuteční síň s tím, že 
bude doplněno: 
- povinnost nájemce na základě písemné žádosti jiné pohřební 

služby, která se pohřbíváním zesnulých zabývá, umožnit konání 
obřadu v předmětu nájmu za cenu režijních nákladů (poměrná 
část nájemného, nákladů na provoz klimatizace, elektřiny, úklidu 
apod.) 

- ceník režijních nákladů 
- návrh navýšení ceny pronájmu 
- náklady na odkoupení zařízení, které není ve vlastnictví města 
- náklady na kompletní správu objektu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová 
T: 18.08.2014 

 
 
Rada města ruší: 
 



 Město Moravská Třebová 15   

 Usnesení rady města ze dne 23.06.2014 

4273/R/230614 Své usnesení č. 1859/210501, kterým schválila uzavření smlouvy o 
nájmu bytu na byt č. 2, I. kategorie o velikosti 3 + 1 na ul. Hřebečské 
č. o. 3 v Moravské Třebové s tím, že byt bude předán k 1.8.2001 po 
zaplacení stanovené částky tj. 360.000,- Kč. Zbývající část nájemného 
ve výši 360.000,- Kč bude hrazena dle splátkového kalendáře po dobu 
20 let.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4274/R/230614 Své usnesení č. 325/R/190307, kterým schválila uzavření smlouvy o 
nájmu bytu na byt č. 5, I. kategorie o velikosti 2 + 1 na ul. Hřebečské 
č. o. 1 v Moravské Třebové s tím, že vyrovnání předem zaplacené 
části nájemného proběhne bez účasti města mezi manželi Romanem 
a Miroslavou Štoudkovými a Jiřím Klímou.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

4275/R/230614 Své snesení č. 610/270999, kterým schválila uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o nájmu bytu v nově budovaných domech na ul. 
Hřebečské na byt č. 6 o velikosti 3 + 1 (83,60 m2) na ul. Hřebečské č. 
o. 3 v Moravské Třebové.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
V Moravské Třebové 23.06.2014 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 

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

                                                  
                                                       


