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Usnesení rady města ze dne 13.01.2014

Usnesení

z 99. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 13.01.2014 
od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za 
účasti 7 členů rady města.

Rada města schvaluje:

3799/R/130114 Předložený program schůze rady města.

3800/R/130114 Poskytnutí finančního příspěvku Regionálnímu sdružení sportů 
Svitavy se sídlem Kapitána Nálepky 1544/39, 568 02 Svitavy, IČ:
00435805 ve výši 10.000 Kč na zajištění organizace akce Sportovec 
roku v regionu Svitavska za rok 2013.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

3801/R/130114 Ve věci úhrady pohřebného městu a likvidace nepatrného majetku 
zůstavitelky:

1. Vydání souhlasu města Moravská Třebová s převzetím majetku 
nepatrné hodnoty   pro účely dalšího řízení Okresního soudu ve 
Svitavách, vedeného notářkou JUDr. Šárkou Navrátilovou ve 
funkci soudního komisaře ve věci dědictví po zemřelé Marii 
Křivanové.           

2. Uzavření dohody o úhradě pohřebného městu a likvidaci 
nepatrného majetku zůstavitelky mezi městem Moravská Třebová 
jako vypravitelem pohřbu a majitelem bytu v Moravské Třebové, na 
ul. Dr. Janského 1111/30 panem Martinem Macáškem podle 
předloženého návrhu.

Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST

3802/R/130114 Přílohy pro rok 2014 ke smlouvě o podpoře a údržbě systému č. UMT-
020116 (KANC 38/2002) uzavřené dne 27.05.2002 s firmou CCA 
Group a. s., se sídlem Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2, IČ: 
25695312 podle předloženého návrhu.

Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST

3803/R/130114 Uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě pro stavbu inline stezky na Knížecí louce,
s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, IČ:24729035, dle předloženého návrhu.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

3804/R/130114 Uzavření smlouvy  o výrobě reportáží a jiných audiovizuálních útvarů, 
jejich zveřejňování na portálu města a archivaci pro internetové 
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vysílání mezi městem Moravská Třebová a společností VČTV, s.r.o. 
na rok 2014 podle předloženého návrhu. 

Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST

3805/R/130114 Pracovní dobu organizační složky města Centrum volného času 
platností od 01.01.2014 takto:

- pondělí - čtvrtek 8:00 - 17:30 hod. 
- pátek 8:00 - 12:00 hod.   

Z: Bc. Lucie Jakubková, DiS., vedoucí CVČ

3806/R/130114 Pronájem části pozemku parc. č. 1733/1 o výměře 280 m2, druh 
pozemku trvalý travní porost a části pozemku parc. č. 1735/1 o 
výměře 170 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Nové sady, za účelem 
údržby pozemku sečením. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájmu bude stanovena dle 
usnesení rady města č. 1737/050405, bod 4.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3807/R/130114 Ukončení nájemní smlouvy č. 26/2005 ze dne 1. prosince 2005 o 
pronájmu pozemků určených k provozování překladiště odpadů, 
uzavřené mezi městem Moravská Třebová a Technickými službami 
Moravská Třebová s.r.o., a to dohodou ke dni 31. prosince 2013.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3808/R/130114 Záměr pronájmu:

1. pozemku parc. č. 3385/1 o celkové výměře 6231 m2, kultura 
ostatní plocha (oddělen GP z pozemku parc. č. 3385), v obci a 
katastrálním území Linhartice,

2. pozemku parc. č. 3387/1 o celkové výměře 1 006 m2, kultura 
ostatní plocha (oddělen GP z pozemku 3387), v obci a 
katastrálním území Linhartice,

3. pozemku parc. č.  3384 o celkové výměře 891 m2, kultura ostatní 
plocha, v obci a katastrálním území Linhartice,

4. pozemku parc. č 3386 o celkové výměře 1 559 m2, kultura 
manipulační plocha, v obci a katastrálním území Linhartice,

5. stavby překladiště odpadů na pozemcích parc. č. 3384 a 3368 
v obci a katastrálním území Linhartice,

vše za účelem provozování překladiště odpadů.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3809/R/130114 Záměr prodeje pozemku parc. č. 3642, druh pozemku trvalý travní 
porost o výměře 1.219 m2  a pozemku parc. č. 3644, druh pozemku 
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orná půda o výměře 1.477 m2, vše v obci a katastrálním území Dlouhá 
Loučka.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3810/R/130114 Záměr pronájmu nebytového prostoru o výměře 46,3 m2 v objektu č. 
p. 41 na ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
2532/031297. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3811/R/130114 Předložený vzor nájemní smlouvy na byt v bytových domech v části 
obce Předměstí, č. p. 1552, 1553, 1554 a 1555 na ul. Hřebečské č. o. 
2, 4, 6 a 8 v Moravské Třebové, které budou uzavírány mezi Městem 
Moravská Třebová, jako vlastníkem id. 51% podílu, bytovým 
družstvem Dubina II, se sídlem Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ 
250 70, jako vlastníkem id. 49% podílu, a novým nájemcem, 
s platností od 1. 1. 2014.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města neuděluje souhlas:

3812/R/130114 K ubytování na městské ubytovně na ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské 
Třebové.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:

3813/R/130114 Schválit měsíční odměny a příplatky neuvolněným členům 
zastupitelstva města s účinností od 01.03.2014 takto:

- odměna neuvolněnému místostarostovi  …………….. 21.735 Kč
- odměna členu rady ………………………………………   1.990 Kč
- odměna předsedovi výboru zastupitelstva města ……   1.650 Kč
- odměna předsedovi komise rady města ………………   1.302 Kč
- odměna členu výboru zastupitelstva města …..………      725 Kč
- odměna členu komise rady města ……………..………      725 Kč
- odměna členu zastupitelstva města ………………..….      460 Kč
- příplatek podle počtu obyvatel ………………………….      360 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 
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členovi zastupitelstva města poskytnuta měsíční odměna podle 
funkce, za kterou lze poskytnout nejvyšší odměnu.

Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

3814/R/130114 Schválit prodej bytové jednotky č. 100/7 na ul. Čs.armády  č. o. 5, č. p. 
100, včetně podílu v rozsahu id. 1502/10000 na společných částech 
budovy, vedlejších stavbách a venkovních úpravách na pozemku 
parc. č. 154/1 o výměře 586 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část obce Město za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 350.000 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy.  

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3815/R/130114 Schválit prodej bytové jednotky č. 1403/10 na ul. Jiráskově č. o. 97 a 
99, č. p. 1403, včetně podílu v rozsahu id. 6474/189546 na 
společných částech budovy a pozemcích parc. č. 2711/57 o výměře 
218 m2, zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 2711/56 o výměře 261 
m2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Předměstí za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 344.300 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy.  

Nejdřív bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.   

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města bere na vědomí:

3816/R/130114 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.

3817/R/130114 Předloženou „Hodnotící zprávu Projektu Zdravé město a místní 
Agendy 21 za rok 2013“ a  „Plán zlepšování a kvality na rok 2014“.

3818/R/130114 Datum konání Fóra Zdravého města 2014 dne 22.01.2014. 

3819/R/130114 Předloženou zprávu o činnosti a provozu Turistického informačního 
centra za rok 2013.

3820/R/130114 Předloženou žádost o koupi vhodného objektu pro zřízení domova pro 
seniory a informaci o nabídce zřízení a provozování domova pro 
seniory a domova se zvláštním režimem od společnosti Senior Domy 
Pohoda a.s., se sídlem v Českém Těšíně, Smetanova 173/2, PSČ 737 
01.  Žádost se zamítá z důvodu neakceptovatelných podmínek.

3821/R/130114 Předloženou abdikaci Ing. Bohuslava Grepla na funkci člena a 
předsedy samosprávné komise Udánky k 31.12.2013.

3822/R/130114 Předloženou žádost ředitelky OCHMT Ludmily Dostálové o zařazení 
finančního příspěvku na sociální služby poskytované OCHMT do 
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rozpočtu města Moravská  Třebová na rok 2014.

Rada města ukládá:

3823/R/130114 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat ve 
věci prodeje pozemků parc. č. 3642 a 3644 v obci a katastrálním 
území Dlouhá Loučka o ceně ve výši 10 Kč/m2.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
T: 27.01.2014

3824/R/130114 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství požádat 
advokátní kancelář JUDr. Skoupého o stanovisko k návrhům 
uvedeným v tisku č. 22 (Schválení vzorů nájemních smluv –
Technické služby).

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
T: 27.01.2014

Rada města odkládá:

3825/R/130114 Projednání tisků:

- č. 18 (Návrh podání žádosti o  bezúplatný převod pozemků od 
Státního pozemkového úřadu v obci a  kat. území Moravská 
Třebová  a v k.ú. Boršov u Moravské Třebové)

- č. 22 (Schválení vzorů nájemních smluv – Technické služby).

V Moravské Třebové 13.01.2014
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

JUDr. Miloš Izák
starosta města

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




