
 Město Moravská Třebová 1    

 Usnesení rady města ze dne 12.01.2015 

Usnesení 
 
z 5. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 12.01.2015 od 
16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 
6 členů rady města. 
  
 

Rada města schvaluje: 
 
151/R/120115 
 

Předložený program schůze rady města. 
 

152/R/120115 
 

Změnu termínu úkolu rady města takto: 

 usnesení č. 3823/R/130114 – původní termín 31.12.2014, nový 
termín 30.06.2015. 

 
153/R/120115 
 

Poskytnutí finančního příspěvku Regionálnímu sdružení sportů 
Svitavy se sídlem Kpt. Nálepky 1544/39, 568 02 Svitavy, IČ 
00435805 ve výši 10.000 Kč na zajištění organizace ankety o 
nejúspěšnějšího sportovce okresu Svitavy ve všech věkových 
kategoriích za rok 2014. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

154/R/120115 
 

Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Koclířov, předmětem které je 
výkon sjednaných činností městské policie na území obce Koclířov, 
podle předloženého návrhu, neboť město Moravská Třebová je 
schopno zajistit místní záležitosti veřejného pořádku podle zákona č. 
553/1991 Sb., o obecní policii, zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před 
škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami a o změně související zákonů a to včetně 
dohledu nad dodržováním obecně závazných vyhlášek obce 
Koclířov, vydaných na úseku místních záležitostí veřejného pořádku, 
v souvislosti s konáním hudebního festivalu na Hřebči, pořádaného 
městem Moravská Třebová, městem Svitavy, obcí Koclířov a obcí 
Kamenná Horka dne 20. 6. 2015. 
 
Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta města 
 

155/R/120115 
 

Bezplatné použití znaku města Petru Houzarovi v obrazové příloze 
bakalářské práce. 
 

Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

156/R/120115 
 

Bezplatné přidělení parkovací karty na rok 2015 dle nařízení rady 
města č. 1/2009 a ustanovení odst. 8 Ceníku Ing. Miroslavu 
Krejčímu, Miloši Beyerovi a Stanislavě Šírové z důvodu veřejného 
zájmu.  
 

Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 
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157/R/120115 
 

Přílohy pro rok 2015 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 
 

158/R/120115 
 

Uzavření Dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o 
připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě 
č. 4120965592  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 
 

159/R/120115 
 

Uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Mgr. Ing. Kateřinou 
Arajmu dle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

160/R/120115 
 

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 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 
 

161/R/120115 
 

Záměr pachtu 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. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

162/R/120115 
 

Záměr pachtu 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. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
 

163/R/120115 Pacht části pozemku parc. č. 933 o výměře 15 m2, druh pozemku 
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 zahrada, v obci a  katastrálním území Moravská Třebová, na ul. 
Lázeňské, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u bytového domu. 
Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. Pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady 
města č. 1737/R/050405, bod 2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

164/R/120115 
 

Pacht části pozemku parc. č. 932/1 o výměře 15 m2, druh pozemku 
zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. 
Lázeňské, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u bytového domu. 
Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. Pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady 
města č. 1737/R/050405, bod 2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

165/R/120115 
 

Pacht části pozemku parc. č. 1375 o výměře 54 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 s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. Pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady 
města č. 1737/R/050405, bod 2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

166/R/120115 
 

Pacht části pozemku parc. č. 1168/1 o výměře 170 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 na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude stanoveno 
dle usnesení rady města č. 1737/R/050405, bod 2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

167/R/120115 
 

Pacht části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 53 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, 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 s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. Pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady 
města č. 1737/R/050405, bod 2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

168/R/120115 
 

Pacht části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 63 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, 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 s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. Pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady 
města č. 1737/R/050405, bod 2. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

169/R/120115 
 

Pacht části pozemku parc. č. 1481/5 o výměře 20 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. 
Tovární, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u bytového domu. 
Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. Pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady 
města č. 1737/R/050405, bod 2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

170/R/120115 
 

Záměr pronájmu nebytového prostoru o výměře 44,6 m2 v objektu č. 
p. 1510 na ul. Hřebečské č. o. 1 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 
 

171/R/120115 
 

Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na  

1. byt č. 14 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 4 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 1. 2015  

2. byt č. 5 o velikosti 1 + 1 na ul. Bránské č. o. 10 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 1. 2015  

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

4. byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 
v Moravské Třebové, s platností od 1. 1. 2015. 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

172/R/120115 
 

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. 1. 2015 s podmínkou úhrady závazku vůči městu po 
splatnosti v pravidelných měsíčních splátkách. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

173/R/120115 
 

Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na 

1. byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na ul. Olomoucké č. o. 12 v Moravské 
Třebové, s platností od 1. 1. 2015 s podmínkou úhrady závazku 
vůči městu po splatnosti v pravidelných měsíčních splátkách 

2. byt č. 5 o velikosti 1 + 1 na ul. Olomoucké č. o. 12 v Moravské 
Třebové, s platností od 1. 1. 2015 s podmínkou úhrady závazku 
vůči městu po splatnosti v pravidelných měsíčních splátkách 

3. byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské 
Třebové, s platností od 1. 1. 2015 s podmínkou úhrady závazku 
vůči městu po splatnosti v pravidelných měsíčních splátkách 

4. byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 
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v Moravské Třebové, s platností od 1. 1. 2015. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

174/R/120115 
 

Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 1 o 
velikosti 1 + 1 v domě č. p. 1496 na ul. Jiráskově č. o. 130 
v Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

175/R/120115 
 

Odstranění a likvidaci vraku vozidla Renault Escape 2,1 TD, č. 
karoserie VF8J63525 červené barvy stojícího na místní komunikaci 
na ul. Nové sady u domu č. o. 17 v Moravské Třebové na náklady 
provozovatele vozidla. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

176/R/120115 
 

Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení podnikatelem: 
Ing. Jiří Skrott, Komenského 30/14, 789 01 Zábřeh, IČ: 65169000 na 
veřejnou zakázku: Zpracování průkazů energetické náročnosti 
veřejných budov v majetku města Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Gabriela Horčíková; jednatelka Technických služeb Moravská 
Třebová s.r.o. 

 
 
 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
177/R/120115 
 

Aktuální podobu vnitřního předpisu č. 8/2011, Pravidla pro 
poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení a pro 
poskytování odměn ředitelům dalších příspěvkových organizací 
zřízených městem včetně předložených návrhů na jeho úpravu. 

 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
178/R/120115 
 

Schválit investiční záměr opravy válečného hrobu Adolfa Cihláře na 
pohřebišti Křížový vrch v Moravské Třebové vedeného v evidenci 
Ministerstva obrany České republiky pod evidenčním číslem CZE 
5308-6631, který je přílohou žádosti o státní účelovou dotaci 
Ministerstva obrany české republiky. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

179/R/120115 
 

Schválit uzavření dodatku smlouvy o bezúplatném převodu pozemků 
uzavřené dne 8. března 2013 mezi městem Moravská Třebová a 
Mgr. Ing. Kateřinou Arajmu dle předloženého návrhu. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

180/R/120115 
 

Schválit směnu pozemku parc. č. 2055/94 o výměře 1.344 m2, druh 
pozemku orná půda a pozemku parc. č. 2055/109 o výměře 11 m2, 
druh pozemku orná půda, které vznikly dle geometrického plánu č. 
2627/167/2014  z vlastnictví města za pozemek parc. č. 1950/1 o 
výměře 916 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města jmenuje: 
 
181/R/120115 
 

Členy komisí rady města takto: 

1. Bytová komise: 
 Kateřina Horáková 
 Irena Wölflová 
 Václav Opasek 
 Milan Ebert 
 Bc. Milena Páleníková 
 Andrea Drozdová Šramová, tajemnice komise 

2. Komise památkové péče: 
 JUDr. Jan Vermousek 
 PhDr. František Matoušek 
 Ing. Marie Moravcová 
 Mgr. Jaroslava Skácelíkové 
 Naděžda Koubková 
 Miroslav Kubík 
 Eva Štěpařová, tajemnice komise 

3. Komise pro výchovu a vzdělávání 
 Hana Kotoulková 
 Mgr. Martin Komoň 
 Ing. Jan Rejchrt 
 PaedDr. Hana Horská 
 Mgr. Lenka Greplová 
 Renata Částková 
 Bc. Ivana Kelčová, tajemnice komise 

4. Komise Sbor pro občanské záležitosti 
 Milada Horáková 
 Alena Ladrová 
 Marie Štrajtová 
 Iva Václavíková 
 Anna Sopoušková, tajemnice komise 

5. Komise sociální, zdravotní a péče o děti  
 Kateřina Horáková 
 Stanislava Šírová 
 Eva Olžbutová 
 Gita Horčíková 
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 Blanka Chvátalová 
 Ludmila Dostálová 
 Lenka Rolínková 
 Bc. Milena Páleníková, tajemnice komise 

6. Komise životního prostředí 
 Mgr. Milan Janoušek 
 Ing. Jiří Vinkler 
 Pavel Paňák 
 Jaroslav Soldán 
 Ing. Zdeněk Polák, tajemník komise 

7. Komise Zdravého města a Místní agendy 21 
 JUDr. Jana Zemánková  
 Ludmila Dostálová  
 Drahomíra Dokoupilová  
 Pavla Teplá  
 Mgr. Lenka Bártová 
 Mgr. Lenka Greplová 
 Ludmila Koláčková 
 Irena Švichká 
 Michal Kavan 
 Karel Cvrkal 
 Helena Kopřivová 
 Ing. Daniela Blahová 
 Karel Bláha   
 Ludmila Lišková, tajemnice komise      
 

8. Kulturní komise 
 Mgr. Lenka Greplová  
 Zdena Tauerová  
 Pavel Slezák  
 Jiří Palán 
 Ing. Jan Rejchrt 
 Ing. Martin Bárta 
 Petra Zápecová 
 Martina Řezníčková, tajemnice komise 

9. Komise pro prevenci kriminality 
 Karel Bláha 
 Mgr. Pavel Horák 
 Mgr. Miroslav Muselík 
 Bc. Lucie Jakubková 
 Ludmila Dostálová 
 Bc. Alena Suchá 
 Mgr. Lenka Buchtová 
 Mgr. Jarmila Šabrňáková 

10. Samosprávné komise v Boršově 
 Lenka Paňáková 
 Petr Bui 
 Libor Štol 
 Ing. Lukáš Horčík 
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 Jiří Vrána 
 Bohuslav Štrajt 
 Tomáš Brunclík 
 Pavel Slezák 
 Josef Němec 
 Petr Hanák 

11. Samosprávné komise v Sušicích 
 Veronika Sabáčková 
  Evžen Srnec 
 Ing. Miroslav Klíč ml. 
 Josef Bohatec ml. 
 Vladimír Motl 
 Jana Trantírková 
 Pavel Koudelka  
 Pavel Bílek 

12. Samosprávné komise v Udánkách 
 Karel Bláha 
 Karel Sychra 
 Ing. Zdeněk Šunka 
 Ing. Karel Krejčíř 

 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 

 
 
 
 
Rada města ukládá: 
 
182/R/120115 
 

Vedoucí finančního odboru předložit do rady města návrh 
aktualizace vnitřního předpisu č. 8/2011, Pravidla pro poskytování 
odměn ředitelům škol a školských zařízení a pro poskytování odměn 
ředitelům dalších příspěvkových organizací zřízených městem dle 
předložených návrhů. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
T: 30.04.2015 

 
 
Rada města ruší: 
 
183/R/120115 
 

Výběrové řízení na veřejnou zakázku na pořízení Regulačního plánu 
Městské památkové rezervace Moravská Třebová. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
 
Rada města odkládá: 
 
184/R/120115 
 

 Tisky: 
 č. 18 (Ubytovna – výjimka, Josef Továrek) 
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 č. 19 (Ubytovna – výjimka, Michal Švancara) 
 č. 21 (Ceník prací Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. 

pro rok 2015) 
 
 
 
V Moravské Třebové 12.01.2015 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 
 

 
JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 

Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát 
                místostarosta                                                                 místostarosta 
 


