
Město Moravská Třebová

Usnesení rady města ze dne 18.11.2013

Usnesení

z 94. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 18.11.2013 
od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za 
účasti 7 členů rady města.

Rada města schvaluje:

3645/R/181113 Předložený program schůze rady města.

3646/R/181113 Následující termíny schůzí rady města v roce 2014:

- 13.01., 27.01., 03.03., 24.03., 28.04., 19.05., 23.06., 21.07., 
18.08., 15.09., 13.10., 03.11.,  24.11., 15.12., a to vždy od 16:00 
hod.

Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

3647/R/181113 Následující termíny schůzí rady města jako jediného společníka 
obchodní společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. při 
výkonu funkce valné hromady společnosti v roce 2014:

- 24.02., 24.03., 19.05., 18.08., 24.11., o to vždy od 14:00 hod.

Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

3648/R/181113 Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Koclířov, předmětem které je 
výkon sjednaných činností městské policie Moravská Třebová ve 
správním obvodu obce Koclířov, podle předloženého návrhu, neboť 
město Moravská Třebová je schopno zajistit místní záležitosti 
veřejného pořádku na území obce, která obecní policii nezřídila. 
Činnost městské policie je časově omezena na dobu ode dne 20. 6. 
2014 do dne 22. 6. 2014, a to v souvislosti s konáním hudebního 
festivalu na Hřebči, pořádaného městem Moravská Třebová, městem 
Svitavy, obcí Koclířov a obcí Kamenná Horka. 

Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST

3649/R/181113 Čerpání částky 3.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace 
Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy a 
její využití k rozvoji činnosti organizace. 

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

3650/R/181113 Čerpání částky 25.000 Kč z fondu odměn příspěvkové organizace 
Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy a 
její využití na dofinancování mzdy asistenta pedagoga. 

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
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3651/R/181113 Čerpání částky 12.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace 
II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy 
a její využití k rozvoji činnosti organizace.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

3652/R/181113 Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Mapový aplikační 
server města a systém pro tvorbu pasportů“ firmu GEOVAP, spol. s r. 
o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí, IČ:
15049248.

Z: Ing. Dušan Sejbal, vedoucí OVUP

3653/R/181113 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou
zakázku „Mapový aplikační server města a systém pro tvorbu 
pasportů“ firmu GEOVAP, spol. s r. o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 
Pardubice - Bílé Předměstí, IČ: 15049248 v souladu s předloženým 
návrhem.

Z: Ing. Dušan Sejbal, vedoucí OVUP

3654/R/181113 Uzavření smlouvy o technické podpoře s vítězem výběrového řízení
na veřejnou zakázku „Mapový aplikační server města a systém pro 
tvorbu pasportů“ firmu GEOVAP, spol. s r. o., Čechovo nábřeží 1790, 
530 03 Pardubice - Bílé Předměstí, IČ: 15049248 v souladu 
s předloženým návrhem.

Z: Ing. Dušan Sejbal, vedoucí OVUP

3655/R/181113 Uzavření kupní smlouvy s vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku Nákup 1ks multifunkčního zařízení firmou AZ-line s.r.o., 
Moravská Třebová, nám. T.G. Masaryka 57/17, PSČ 571 01, IČ: 
63217503, podle předloženého návrhu.

Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST

3656/R/181113 Uzavření smlouvy o servisním zajištění v rámci výběrového řízení na 
veřejnou zakázku Nákup 1ks multifunkčního zařízení s firmou Flamy 
Pardubice a.s., Praha 12, Mařatkova 916/6, PSČ 142 00, IČ: 
64259714 podle předloženého návrhu.

Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST

3657/R/181113 Uzavření licenční smlouvy a smlouvy o technické podpoře s vítězem 
výběrového řízení na veřejnou zakázku Nákup softwaru pro evidenci a 
monitoring klientských zařízení firmou FairNet Group CZ, spol. s r.o., 
Spojná 1207/2, 747 14 Ludgeřovice, IČ: 013 99 179 podle 
předložených návrhů.

Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST
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3658/R/181113 Povolení výjimky z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice Zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu pro nákup učebních pomůcek pro 
žáky a pedagogy mateřských škol zřízených městem Moravská 
Třebová.

Uvedené subjekty nejsou povinny při nákupu učebních pomůcek 
postupovat v souladu se směrnicí č. 4/2011.   

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

3659/R/181113 Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822, o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce pro rok 2013 ve výši 63.100 Kč, v souladu 
s předloženým návrhem.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

3660/R/181113 Uzavření dodatku č. 1 Dohody o podmínkách realizace výkonu trestu 
obecně prospěšných prací mezi městem Moravská Třebová a 
společností Technické služby Moravská Třebová s.r.o., předmětem 
kterého je stanovení podmínek pro výkon společensky prospěšné 
činnosti podle zákona č. 218/2003 Sb. (o soudnictví ve věcech 
mládeže).

Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST

3661/R/181113 V souladu s ustanovením §  711, odst. 2) písm. a občanského 
zákoníku v platném znění, výpověď z nájmu bytu č. 10 o velikosti 1 + 
1 na ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové, neboť porušil zejména ust. 
§ 688 odst. 2) občanského zákoníku tím, že řádně neužíval byt, 
společné prostory a zařízení domu.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3662/R/181113 Podání výpovědi z nájmu nebytových prostor P4 o výměře 42,78 m2

v objektu č. p. 1479 na ul. Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové, 
podle § 10 zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových 
prostor. Výpovědní lhůta je tři měsíce a počne běžet od prvého dne 
měsíce následujícího po doručení výpovědi. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3663/R/181113 Ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru o výměře 40,31 m2

v objektu č. p. 1479 na ul. Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové, 
uzavřené dne 20.09.2006, dohodou ke dni 31.12.2013.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
3664/R/181113 Uzavření předložené smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 

3891/1, v obci a v katastrálním území Moravská Třebová mezi 
Integrovanou střední školou Moravská Třebová, se sídlem Brněnská 
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1405/41, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, jako pronajímatelem 
a městem Moravská Třebová, jako nájemcem.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3665/R/181113 Pronájem (pacht) pozemků :
1. par. č. 2757/5 o celkové výměře  374 m2, druh pozemku trvalý 

travní porost, 
2. par. č. 2763/3 o celkové výměře  966 m2, druh pozemku ostatní 

plocha,
3. par. č. 2771/33 o celkové výměře  12 909 m2, druh pozemku orná 

půda,
4. par. č. 2771/35 o celkové výměře  38 303 m2, druh pozemku orná 

půda,
5. par. č. 2771/34 o celkové výměře  8 818 m2, druh pozemku orná 

půda,

všechny v obci a v katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Svitavská,

6. par. č. 2937/1 o celkové výměře  5 501 m2, druh pozemku orná 
půda, v obci a v katastrálním území Moravská Třebová, v oblasti 
za ul. Hřebečskou směrem na Udánky,

společnosti Pavlík a společníci s. r. o., se sídlem Moravská Třebová, 
Nerudova čp. 48, PSČ 57101, IČ 25948431,  za účelem 
zemědělského využití. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 
01.01.2014 do 30.09.2014 s tím, že pokud do stanoveného data 
ukončení smlouvy město písemně nevyzve společnost Pavlík a 
společníci s.r.o. k ukončení pachtu, bude pachtovní smlouva 
pokračovat další pachtovní rok. Nájemné (pachtovné) bude stanoveno 
ve výší 2 % z průměrné ceny zemědělských pozemků, která je 
stanovena dle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 412/2008 Sb., 
v platném znění, pro území Moravská Třebová na 7,47 Kč / 1m2, bez 
DPH.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3666/R/181113 Výpůjčku části pozemku parc. č. 2936/5 o výměře 6 m2, druh pozemku 
orná půda, v obci a v katastrálním území Moravská Třebová, na ul. 
Hřebečské, za účelem zřízení květinového záhonu. Výpůjčka bude 
uzavřena jako dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č.57/11 ze dne 31. 
srpna 2011.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3667/R/181113 Pronájem části pozemku parc. č. 1168/1 o výměře 24 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, v obci a v katastrálním území Moravská 
Třebová, na ul. Bezručově, za účelem zřízení zahrady u bytového 
domu. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
1735/R/050405, bod. 2.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
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3668/R/181113 Záměr pronájmu části nebytového prostoru o výměře 10 m2 v domě č. 
p. 189 na ul. Komenského č. o. 61 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

3669/R/181113 Záměr pronájmu nebytového prostoru č. P5 o výměře 40,31 m2

v objektu č. p. 1479 na ul. Svitavské č. o. 24 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

3670/R/181113 Záměr prodeje 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, vše v 
obci a kat. území Moravská Třebová, část Město. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
   

3671/R/181113 Záměr prodeje bytové jednotky č. 1403/10 na ul. Jiráskově č. o. 97 a 
č. o. 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, nacházející se v k. ú. a obci 
Moravská Třebová, část obce Předměstí.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3672/R/181113 Záměr prodeje pozemku parc. č. 2526/2 o výměře 78 m2, druh 
pozemku ostatní plocha a pozemku parc. č. 2527/4 o výměře 70 m2, 
druh pozemku zahrada vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část obce Předměstí, ul. Lanškrounská.  

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3673/R/181113 Ve věci veřejné zakázky Přeprava a odstranění odpadu 
z katastrálního území města Moravská Třebová následující usnesení:

1. Ruší v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách v platném znění zadávací řízení na veřejnou 
zakázku Přeprava a odstranění odpadu z katastrálního území 
města Moravská Třebová.

2. Pověřuje ředitelku obchodní společnosti Technické služby 
Moravská Třebová s.r.o., Bc. Gabrielu Horčíkovou, k podpisu 
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Oznámení o rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku Přeprava a odstranění odpadu z katastrálního 
území města Moravská Třebová.

3. Schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
Přeprava a odstranění odpadu z katastrálního území města 
Moravská Třebová II. a dále schvaluje:

1) Zadávací dokumentaci (včetně příloh).

2) Komisi pro otevírání obálek, hodnotící komisi, která bude 
současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace 
uchazečů:

- Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník
- Ing. Pavel Charvát, člen, Ing. Miloš Mička, náhradník
- Bc. Gabriela Horčíková, člen, Josef Švichký, náhradník
- Ing. Jaroslav Mynář, člen Ing. Roman Kekrt, náhradník
- Ing. Andrej Kašický, člen, Mgr. Aleš Mlynář, náhradník

3) Druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle § 27, zákona č. 
137/2006 Sb. v platném znění.

4) Lhůta pro podání nabídek: minimálně 52 dnů od data zahájení 
zadávacího řízení

5) Základním hodnotícím kritériem pro zadání obou částí veřejné 
zakázky bude nabídková cena (bez DPH) za celý předmět 
plnění a jeden rok plnění předmětu veřejné zakázky.

Z: Bc. Gabriela Horčíková, ředitelka Technických služeb Moravská 
Třebová s.r.o.

3674/R/181113 Zahraniční služební cestu JUDr. Miloše Izáka, RNDr. Josefa Ošťádala 
a Ing. Miroslava Netolického do partnerského města Vlaardingen ve 
dnech 19. – 22.12.2013. 

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:

3675/R/181113 Schválit následující rozpočtové opatření č. 12/2013 rozpočtu města:
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rozpočtové zdroje

325 300,00 Kč

20 900,00 Kč

502 000,00 Kč

63 100,00 Kč

Ostatní nahodilé příjmy jinde nespecifikované 8 700,00 Kč

920 000,00 Kč

rozpočtové potřeby

Volby - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 325 300,00 Kč

Lesní hospodářství - výsadba MZD 20 900,00 Kč

Regenerace MPR - příspěvek na obnovu chrámových varhan 502 000,00 Kč

Požární ochrana 63 100,00 Kč

Oprava poškozeného obložení u muzea 25 000,00 Kč

Správa sportovišť - správa zimního stadionu 200 000,00 Kč

Správa Hřebečských důlních stezek 20 000,00 Kč

Kompostárna Hamperk - provozní výdaje 160 000,00 Kč

Kompostárna Hamperk - investiční výdaje -160 000,00 Kč

MŠ Sušice - napojení na kanalizaci 30 000,00 Kč

Digitální povodňový plán -270 000,00 Kč

Činnost místní správy - ostatní provozní výdaje 100 000,00 Kč

Investice provoz - dovybavení nábytkem -120 000,00 Kč

Fit stezky - investiční výdaje -10 000,00 Kč

Fit stezky - provozní výdaje 10 000,00 Kč

Provozní rozpočtová rezerva 23 700,00 Kč

920 000,00 Kčrozpočtové potřeby celkem

rozpočtové zdroje celkem

Ostatní neinv. dotace ze všeob. pokladní správy SR - volby do Parlamentu ČR

Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR - výsadba MZD

Ostatní neinvestiční dotace přijaté od krajů - výdaje jednotek SDH

Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR - program regenerace MPR a MPZ (varhany)

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

3676/R/181113 Schválit následující rozpočtové provizorium města Moravská Třebová 
na I. čtvrtletí roku 2014 (v tis. Kč):

Rozpočtové zdroje:

Rozpočtové příjmy CELKEM 41 300,00

Financování:
Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ 400,00

Celkové rozpočtové zdroje 41 700,00

Rozpočtové potřeby:

Běžné výdaje (vč. rozpočtové rezervy) 26 810,00
Investiční výdaje vč. rozsáhlejších oprav 12 540,00
Rozpočtové výdaje CELKEM 39 350,00

Financování:
Splátky jistiny přijatých úvěrů 1 850,00

Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů 

a výdajů 500,00

Celkové rozpočtové potřeby 41 700,00

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
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3677/R/181113 Schválit následující termíny zasedání  zastupitelstva v roce 2014:

- 10.02., 10.03., 14.04., 02.06., 01.09., 20.10., 01.12.

Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

3678/R/181113 Stanovit v souladu s ustanovením článku 3 odstavce 1 vnitřního 
předpisu č. 7/2008, Zásady pro poskytování náhrady ušlého výdělku 
neuvolněným členům Zastupitelstva města Moravské Třebové, kteří 
nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti 
s výkonem jejich funkce, výši náhrady ušlého výdělku neuvolněným 
členům Zastupitelstva města Moravské Třebové, kteří nejsou v 
pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem 
jejich funkce na rok 2014 částkou 100 Kč/1 hod.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

3679/R/181113 Schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rezervy 
Programu regenerace MPR a MPZ na restaurování varhan kostela 
Nanebevzetí Panny Marie ve výši 502.000 Kč s Římskokatolickou 
farností Moravská Třebová, se sídlem Kostelní nám. 3, 571 01 
Moravská Třebová, IČ: 46452249, dle předloženého návrhu.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

3680/R/181113 Schválit prodej bytové jednotky č. 806/7 na ul. Školní č. o. 2, č. p. 806, 
včetně podílu id. 4157/52351 na pozemku parc. č. 1373  část obce 
Předměstí v obci a k. ú. Moravská Třebová, na společných částech 
domu na výše uvedeném pozemku a podílu na venkovních úpravách 
a vedlejších stavbách, obsazeného na základě nájemního vztahu na 
dobu určitou s automatickou obnovou nájemní smlouvy nájemníkem 
za vzájemně sjednanou  kupní cenu ve výši 208.500 Kč, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3681/R/181113 Schválit cenu stočného  na rok 2014 ve výši 40,35 Kč/m3  bez DPH.

Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta

3682/R/181113 Schválit předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Moravská 
Třebová o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města bere na vědomí:



Město Moravská Třebová

Usnesení rady města ze dne 18.11.2013

3683/R/181113 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.

3684/R/181113 Předloženou zprávu o posouzení stavu 4 lip velkolistých rostoucích u 
sousoší Kalvárie na vrcholu Křížového vrchu v Moravské Třebové.

3685/R/181113 Předložený zápis z jednání komise rady města pro výchovu 
a vzdělávání rady ze dne  06.11.2013.

3686/R/181113 Předložený zápis z jednání komise životního prostředí rady města ze 
dne 10.10.2013.

3687/R/181113 Předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a 
péče o děti konané dne 30.10.2013.

3688/R/181113 Předloženou informaci k podnětu občanů a rozhodnutí na odstranění 
stromu – lípy malolisté na pozemku p.č. 595/1 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Tyršova.

3689/R/181113 Cenu vodného na rok 2014 ve výši 32,87 Kč/m3  bez DPH.

Rada města zmocňuje:

3690/R/181113 Starostu města k uzavírání dohod o výkonu trestu obecně 
prospěšných prací dle § 45 a násl. trestního zákona.

3691/R/181113 Starostu města k uzavírání dohod o realizaci výkonu výchovné
povinnosti společensky prospěšné činnosti podle příslušných 
ustanovení zákona č. 218/2003 Sb.  (zákon o soudnictví ve věcech 
mládeže).

Rada města ukládá:

3692/R/181113 Ředitelce Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. zajištění 
údržby 4 lip velkolistých rostoucích u sousoší Kalvárie na vrcholu 
Křížového vrchu v Moravské Třebové dle odborného stanoviska 
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Z: Bc. Gabriela Horčíková, ředitelka Technických služeb Moravská 
Třebová s.r.o.
T: 31.03.2014, následně vždy do 31.03.

Rada města odkládá:

3693/R/181113 Projednání tisků:
- č. 12 (Žádost o zařazení finančního příspěvku na soc. služby  

OCHMT do rozpočtu města na rok 2014),



Město Moravská Třebová

Usnesení rady města ze dne 18.11.2013

- č. 27 (Metoda EPC – zhodnocení analýzy a příprava VŘ).

Rada města zamítá:

3694/R/181113 Předloženou žádost Marka Zipsera o povolení užívání budovy na ul. 
Svitavské č. o. 42 v Moravské Třebové za účelem provozování 
airsoftových bojových her.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

V Moravské Třebové 18.11.2013
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

JUDr. Miloš Izák
starosta města

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




