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Usnesení 
 
ze 46. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 26.03.2012 od 
16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 
členů rady města. 
  
 
Rada města schvaluje:  
 
2062/R/260312 Předložený program schůze rady města. 

 
2063/R/260312 Schvaluje předložený plán činnosti komise životního prostředí rady 

města na období březen - září roku 2012. 
 
Z: Ing. Kamil Sopoušek, předseda komise 
 

2064/R/260312 Následující výsledky hospodaření příspěvkových organizací města 
Moravská Třebová za rok 2011: 

 
Kulturní služby města Moravská Třebová 45 405,47 Kč
Sociální služby města Moravská Třebová 22 320,70 Kč
Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 0,00 Kč
Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351 okres Svitavy 391 692,89 Kč
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy 12 562,65 Kč
Základní umělecká škola Moravská Třebová 198,48 Kč
I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy 1 742,99 Kč
II. Mateřská škola, Jiráskova 1141,  Moravská Třebová, okres Svitavy 51 002,65 Kč
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová 2 046,10 Kč
Městská knihovna Ladislava z Boskovic 84 861,23 Kč
 
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
2065/R/260312 Převedení části kladného hospodářského výsledku organizace 

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy za 
rok 2011 ve výši 15.000 Kč do fondu odměn organizace. 
 
Z: Mgr. Petr Vágner, ředitel školy 
 

2066/R/260312 Převedení kladného hospodářského výsledku za rok 2011 do 
rezervního fondu těchto příspěvkových organizací: 
 

1. Kulturní služby města Moravská Třebová – hospodářský výsledek 
ve výši 45.405,47 Kč, 

2. Sociální služby města Moravská Třebová – hospodářský výsledek 
ve výši 23.320,70 Kč, 

3. Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 
– část hospodářského výsledku ve výši 376.692,89 Kč, 
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4. Základní škola Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy 
- hospodářský výsledek ve výši 12.562,65 Kč, 

5. Základní umělecká škola Moravská Třebová – hospodářský 
výsledek ve výši 198,48 Kč, 

6. I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres 
Svitavy – hospodářský výsledek ve výši 1.742,99 Kč, 

7. II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres 
Svitavy - hospodářský výsledek ve výši 51.002.65 Kč, 

8. Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – hospodářský výsledek 
ve výši 2.046,10 Kč, 

9. Městská knihovna Ladislava z Boskovic – hospodářský výsledek 
ve výši  84.861,23 Kč. 

 
Z: ředitelé organizací 
 

2067/R/260312 Následující limity mzdových prostředků příspěvkových organizací 
města na rok 2012: 
1. Kulturní služby města Moravská Třebová - limit mzdových 

prostředků (vč. náhrad, bez zákonných odvodů, vč. OON) 
2.990.000 Kč.      

2. Sociální služby města Moravská Třebová - limit mzdových 
prostředků (vč. náhrad, bez zákonných odvodů, vč. OON)
 21.170.000 Kč. 

3. Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 
– limit mzdových prostředků (vč. náhrad, bez zákonných odvodů, 
vč. OON) 306.000 Kč. 

4. Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 
- limit mzdových prostředků (vč. náhrad, bez zákonných odvodů) 
253.000 Kč. 

5. I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres 
Svitavy - limit mzdových prostředků (vč. náhrad bez zák. odvodů, 
vč. OON, vč. dotace ÚP) 172.000,00 Kč. 

6. II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres 
Svitavy limit mzdových prostředků (vč. náhrad, bez zák. odvodů, 
vč. OON, vč. dotace ÚP) 116.000 Kč. 

7. Dům dětí a mládeže Moravská Třebová - limit mzdových 
prostředků (bez zákonných odvodů, vč. OON) 110.000 Kč. 

8. Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové - limit 
mzdových prostředků (vč. náhrad, bez zákonných odvodů, vč. 
OON) 1.515.000 Kč. 

 
Z: ředitele organizací 
 

2068/R/260312 Předložené odpisové plány pro rok 2012 následujících příspěvkových 
organizací města Moravské Třebové: 
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Sociální služby města Moravská Třebová
Kulturní služby města Moravská Třebová
Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy
Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová
Základní umělecká škola Moravská Třebová  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

2069/R/260312 Rozpočtové opatření č. 1/2012 rozpočtu města - poskytnutí finančních 
příspěvků uvedeným subjektům, příspěvky budou uhrazeny 
z vyčleněné rozpočtové rezervy (v Kč). 
 
AVZO Technické sporty             6.000   
37. ročník Dětřichovského memoriálu 
 

Mgr. Martin Komo ň           12.000 
fotbalové prázdniny - týdenní sportovní akce (12. ročník) 
 

Komise památkové pé če             3.000 
organizace fotografické soutěže Mor. Třebová - jak ji neznáte 
 

TJ Cykloklub Jeví čko                     10.000 
zahájení a start 1. etapy 36. ročníku cyklistického závodu  
mládeže v Mor. Třebové 
 

PaedDr. Marie Blažková, Agentura Arnika        10.000 
mažoretky 
 

Libor Nezbeda                     0 
pořádání 3. ročníku Tour de beer Moravská Třebová 
 

DWD o.s.               5.000 
3. ročník hudebního festivalu DWD fest 3 
 

Dalibor Blaha              3.000 
kulturní odpoledne v Pekle - vystoupení kapely Proč ne band, 
doprovodný program, koně, občerstvení 
 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v  Moravské 
Třebové                                                             12.000 
oprava střechy kostela a fary 
 

Náboženská obec Církve československé husitské v Moravské 
Třebové                                                                       10.000 
nátěr oken a dveří a jejich repasování objektu Dr. Janského č. o. 6 
 

Svaz tělesné postižených v ČR, o. s., místní organizace Moravské 
Třebová                                                               5.000 
činnost svazu - poznávací zájezd, koupání v termálních lázních, 
kulturní vystoupení 
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Příspěvky do sdružení 
Sdružení historických sídel          11.000 
Národní síť zdravých měst           18.000 
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje       11.000 
Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43      11.000 
 

CELKEM (v č. příspěvků do sdružení)                 127.000 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

2070/R/260312 Vnitřní předpis č. 2/2012, Zásady pro časové rozlišování nákladů a 
výnosů, dle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

2071/R/260312 Vnitřní předpis č. 3/2012, Zásady pro účtování na podrozvahových 
účtech, dle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

2072/R/260312 Vnitřní předpis č. 4/2012, Směrnice pro odepisování dlouhodobého 
majetku města Moravská Třebová, dle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

2073/R/260312 Předložený dodatek č. 1 vnitřního předpisu č. 10/2011, Pravidla pro 
vydávání Moravskotřebovského zpravodaje. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

2074/R/260312 V souladu s ustanovením článku 2 odstavce 5 vnitřního předpisu č. 
10/2011, Pravidla pro vydávání Moravskotřebovského zpravodaje, 
ceník úhrady za uveřejnění pozvání na kulturní  akce (živé hudební 
produkce v restauračních zařízeních) ve zpravodaji. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

2075/R/260312 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na  
1. byt č. 1 o velikosti 1 + 0 na ul. Bránské č. o. 12 v Moravské 

Třebové s platností od 1. 4. 2012  
2. byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na ul. Farní č. o. 1 v Moravské Třebové 

s platností od 1. 4. 2012 
3. byt č. 16 o velikosti 2 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 

Třebové s platností od 1. 4. 2012 s podmínkou úhrady dluhů vůči 
městu Moravská Třebová po splatnosti 
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4. byt č. 17 o velikosti 2 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 4. 2012  

5. byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na ul. Olomoucké č. o. 17 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 4. 2012 s podmínkou úhrady dluhů vůči 
městu Moravská Třebová po splatnosti 

6. byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 4. 2012  

7. byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 2 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 4. 2012  

8. byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 
v Moravské Třebové s platností od 1. 4. 2012 s podmínkou úhrady 
dluhů vůči městu Moravská Třebová po splatnosti. 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2076/R/260312 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 6 o velikosti 
1 + 1 na ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2077/R/260312 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 1 o velikosti 
1 + 1 na ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2078/R/260312 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 1 o velikosti 
1 + 1 na ul. Jiráskově č. o. 124 v Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2079/R/260312 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 14 o 
velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2080/R/260312 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 1 o velikosti 
2 + 1 na ul. Komenského č. o. 59 v Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2081/R/260312 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 3 o velikosti 
1 + 1 na ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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2082/R/260312 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 3 o velikosti 

1 + 1 na ul. Bránské č. o. 10 v Moravské Třebové.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2083/R/260312 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 9 o velikosti 
1 + 1 na ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2084/R/260312 Záměr pronájmu nebytového prostoru 2 místností v I. patře vpravo od 
schodiště v domě č. p. 25, část obce Město, na Kostelním náměstí č. 
o. 1 v Moravské Třebové o celkové výměře 46,5 m2. 
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 
 

2085/R/260312 Uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostoru 2 místností v I. 
patře vpravo od schodiště v domě č. p . 25, část obce Město, na 
Kostelním náměstí č. o. 1 v Moravské Třebové o celkové výměře 46,5 
m2 s firmou CGM Czech a.s. , se sídlem Říčany, PSČ 251 01, ul 
Táborská 1148, za účelem zřízení kanceláře a skladového prostoru se 
sociálním zařízení v souvislosti s realizací stavby „Cesta od renesance 
k baroku“, a to na dobu od 02.04.2012 do 30.04.2012. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
  

2086/R/260312 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru, 
vedeného pod číslem P6, v přízemí domu č. p. 1479, část obce 
Předměstí, ul. Svitavská č. o. 24 v Moravské Třebové o celkové 
výměře 36,01 m2 s Jiřím Šmídou, bytem Staré Město č. p. 269, PSČ 
569 32, za účelem zřízení zprostředkovatelské a poradenské 
kanceláře v oblasti finančních produktů.  
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 
 

2087/R/260312 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nemovitosti – nebytového 
prostoru v domě č. p. 312 na ul. Svitavské č. o. 8 v Moravské Třebové 
mezi Sociálními službami města Moravská Třebová, se sídlem 571 01 
Moravská Třebová - Předměstí, Svitavská 308/8, a Veronikou 
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Spálenskou, bytem Kunčina 279, PSČ 569 24.  
Nebytové prostory budou pronajaty za účelem provozování kadeřnictví 
pro důchodce  žijící v areálu, pro personál a návštěvníky Domova pro 
seniory.  
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 
 

2088/R/260312 Uzavření Smlouvy na pronájem nebytových prostor – počítačové 
učebny Gymnázia pro potřeby pořádání Letní školy NSZM dle 
předloženého návrhu.  
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

2089/R/260312 Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 1406 o výměře 749 m2, kultura 
ostatní plocha, na ul. Svitavské, v obci a k. ú. Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2090/R/260312 Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 1404 o výměře 442 m2, kultura 
zahrada, na ul. Svitavské, v obci a k. ú. Moravská. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2091/R/260312 Záměr pronájmu 2 částí pozemku par. č. 1170 o výměře 43 m2 a 40 
m2, kultura zahrada, na ul. Bezručově, v obci a k. ú. Moravská 
Třebová za účelem zřízení zahrady. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2092/R/260312 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 932/1 o výměře 14 m2, kultura 
zahrada, na ul. Lázeňské, v obci a k. ú. Moravská Třebová za účelem 
zřízení zahrady. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

2093/R/260312 Pronájem části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 53 m2, kultura 
zahrada, na ul. Školní, v obci a k. ú. Moravská Třebová za účelem 
zřízení zahrady u bytového domu dle předloženého návrhu. Výše 
nájemného bude stanovená dle usnesení rady města č. 1737/050405, 
bod 2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2094/R/260312 Změnu nájemní smlouvy č. 7/2009 ze dne 17. července 2009 
uzavřené mezi městem Moravská Třebová, jako pronajímatelem a 
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nájemcem tak,  že bude uzavřena na dobu určitou do 31. prosince 
2017. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2095/R/260312 Záměr prodeje níže uvedených nemovitostí – bytových jednotek dle 
schválené Směrnice zastupitelstva města Moravská Třebová č. 
7/2007, kterou se stanoví pravidla pro prodej bytových domů a 
jednotek v Moravské Třebové: 
1. Bytové jednotky č. 104/1 na ul. Ztracené č. o. 8, č. p. 104, včetně 

podílu id. 2368/10000 na pozemku parc. č. 158, část obce Město, 
v obci a k.ú. Moravská Třebová, na společných částech domu na 
výše uvedeném pozemku a podílu na venkovních úpravách a 
vedlejších stavbách. 

2. Bytové jednotky č. 104/3 na ul. Ztracené č.  o. 8, č.p. 104, včetně 
podílu id. 1534/10000 na pozemku parc. č. 158, část obce Město 
v obci a k.ú. Moravská Třebová, na společných částech domu na 
výše uvedeném pozemku a podílu na venkovních úpravách a 
vedlejších stavbách. 

3. Bytové jednotky č. 104/6 na ul. Ztracené č. o. 8, č. p. 104, včetně 
podílu id. 721/10000 na pozemku parc. č. 158, část obce Město 
v obci a k.ú. Moravská Třebová, na společných částech domu na 
výše uvedeném pozemku a podílu na venkovních úpravách a 
vedlejších stavbách. 

4. Bytové jednotky č. 807/1 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 
podílu id. 592/10000 na pozemku parc. č. 1374, 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.  

5. Bytové jednotky č. 807/2 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 
podílu id. 684/10000 na pozemku parc. č. 1374, 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.  

6. Bytové jednotky č. 807/3 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 
podílu id. 592/10000 na pozemku parc. č. 1374, 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.  

7. Bytové jednotky č. 807/4 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 
podílu id. 592/10000 na pozemku parc. č. 1374, 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.  

8. Bytové jednotky č. 807/5 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 



 Město Moravská Třebová 9 

 Usnesení rady města ze dne 26.03.2012 

podílu id. 619/10000 na pozemku parc. č. 1374, 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.  

9. Bytové jednotky č. 807/6 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 
podílu id. 709/10000 na pozemku parc. č. 1374, 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.  

10. Bytové jednotky č. 807/7 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 
podílu id. 709/10000 na pozemku parc. č. 1374, 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.  

11. Bytové jednotky č. 807/8 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 
podílu id. 619/10000 na pozemku parc. č. 1374, 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.  

12. Bytové jednotky č. 807/9 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 
podílu id. 619/10000 na pozemku parc. č. 1374, 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.  

13. Bytové jednotky č. 807/10 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 
podílu id. 709/10000 na pozemku parc. č. 1374, 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  

14. Bytové jednotky č. 807/11 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 
podílu id. 709/10000 na pozemku parc. č. 1374, 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. 

15. Bytové jednotky č. 807/12 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 
podílu id. 619/10000 na pozemku parc. č. 1374, 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.  

16. Bytové jednotky č. 807/13 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 
podílu id. 463/10000 na pozemku parc. č. 1374, 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.  

17. Bytové jednotky č. 807/14 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 
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podílu id. 516/10000 na pozemku parc. č. 1374, 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.  

18. Bytových jednotek v bytovém domě na ul. Školní č. o. 2, č. p. 806, 
včetně příslušných podílů na pozemku p. 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. 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2096/R/260312 Záměr převodu části pozemku parc. č. 3808/18 (jedná se cca o 15 m2) 
o celkové výměře 50 m2, kultura ostatní plocha a části pozemku parc. 
č. 483 (jedná se cca o 130 m2) o celkové výměře 813 m2, kultura 
zahrada vše v  obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2097/R/260312 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně vlastní smlouvy, za účelem výstavby a provozování 
přechodů kanalizační stoky a přípojek v rámci OUSB přes dotčený 
pozemek p. č. 3563/1 v obci a katastrálním území Moravská Třebová 
mezi městem Moravská Třebová a Lesy České republiky, s.p.  
Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, 
který bude nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno 
za úplatu 70 Kč za 1 bm kanalizační stoky a kanalizační přípojky bez 
DPH. Náklady spojené s vypracováním smlouvy, vyhotovením 
geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene, zápisem do 
katastru nemovitostí hradí oprávněný. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
 

2098/R/260312 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně vlastní smlouvy, za účelem výstavby a provozování 
přechodů kanalizační stoky a přípojek v rámci OUSB přes dotčený 
pozemek p. č. 3477 v obci Moravská Třebová a katastrálním území 
Boršov u Moravské Třebové mezi městem Moravská Třebová a Lesy 
České republiky, s.p.  
Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, 
který bude nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno 
za úplatu 70 Kč za 1 bm kanalizační stoky a kanalizační přípojky bez 
DPH.  Náklady spojené s vypracováním smlouvy, vyhotovením 
geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene, zápisem do 
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katastru nemovitostí hradí oprávněný. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2099/R/260312 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, zřízení plynovodní 
přípojky k rodinnému domu v části Sušice stojícího na pozemku p. č. 
3530/16 v Moravské Třebové. Věcné břemeno bude zřízeno na 
pozemku p. č. 3547 a 3530/1 s VČP Net, s.r.o. jako oprávněným. 
Rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 
2404-79/2012, který bude nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno 
bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny stanovené 
dohodou ve výši 2.300 Kč bez DPH. Náklady spojené s uzavřením 
smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2100/R/260312 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, za účelem umístění a 
provozování zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na pozemcích p. č. 
662 a 663 s ČEZ Distribuce, a.s.. Rozsah věcného břemene bude 
vyznačen v geometrickém plánu č. 2349-477/2011, který bude 
nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, 
formou jednorázové odměny stanovené dohodou ve výši 4.800 Kč 
včetně DPH. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný 
z věcného břemene. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2101/R/260312 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení firmou 
MEGAWASTE – EKOTERM, spol. s r. o., U spalovny 4225/6, 796 01 
Prostějov, IČ: 26227274 na likvidaci odpadu  180103 N – odpady, na 
jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky 
s ohledem na prevenci infekce vzniklé v provozu domova pro seniory 
Sociálních služeb města Moravská Třebová. 
 
Z: Ing. Emil Maléř, ředitel Sociálních služeb 

2102/R/260312 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení veřejné zakázky 
„Obnova a restaurování oken radnice – čelní strana, Moravská 
Třebová “, s firmou Vítězslav Zilvar – Vitraj glass, Nádražní 159, 517 
73 Opočno, IČ:13221086. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

2103/R/260312 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrových řízení veřejných 
zakázek: 
- „Obnova fasády domu nám. TGM 37/19, Moravská Třebová“ 
- „Obnova střechy  a komínů domu nám. TGM 34/25, Moravská 
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Třebová“ 
- „Obnova střechy Latinské školy Kostelní nám. 1, Moravská 

Třebová“, 
s firmou JS Moravská Třebová, Sušice 105, 571 01 Moravská 
Třebová, IČ:28811852. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

2104/R/260312 Uzavření smlouvy o podmínkách překládky podzemního vedení 
Telefóniky ČR, a.s., u akce „Propustek v ulici Nádražní v Moravské 
Třebové", s firmou Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem v Praze 
4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, 140 22, IČ:60193336. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

2105/R/260312 Uzavření smlouvy o realizaci překládky podzemního vedení Telefóniky 
ČR, a.s., u akce „Propustek v ulici Nádražní v Moravské Třebové", 
s firmou Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem v Praze 4, Michle, 
Za Brumlovkou 266/2, 140 22, IČ:60193336. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

2106/R/260312 Uzavření smlouvy o podmínkách zřízení stavby k akci „Zrušení staré 
kanalizace v Olomoucké ulici v Moravské Třebové", s firmou Správou 
a údržbou silnic Pardubického kraje, příspěvkovou organizací 
Pardubického kraje se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 
000 850 31. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

2107/R/260312 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení veřejné zakázky 
„Přeložení dešťové kanalizace Moravská Třebová Sušice“, s firmou 
COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, (provoz Polička), 
IČ:26177005. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

2108/R/260312 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení veřejné zakázky 
„Vyprojektování mostů a lávek vč. svodnic pro úpravu Stříbrného 
potoka v Boršově“, s firmou OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 
01 Vysoké Mýto, IČ: 15030709. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

2109/R/260312 Uzavření smlouvy o dílo na vypracování dokumentace pro územní 
rozhodnutí a pro stavební povolení pro kanalizační stoku E-6.1.1 
v Sušicích v rámci projektu „Město Moravská Třebová - 
odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“, 
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s firmou Projekty Vodam s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice, IČ: 
26821443. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

2110/R/260312 Uzavření smlouvy o dílo na vypracování dokumentace pro územní 
rozhodnutí a pro stavební povolení pro čerpací stanici v Boršově v 
rámci projektu „Město Moravská Třebová - odkanalizování Udánek, 
Sušic, Boršova a modernizace ČOV“, s firmou AQUASERV, s.r.o., 
Boženy Němcové 12, 370 80 České  Budějovice, IČ: 600 713 71. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

2111/R/260312 Uzavření smlouvy o dílo na doplnění zadávací dokumentace odboček 
pro kanalizační přípojky v rámci projektu „Město Moravská Třebová - 
odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“, 
s firmou Projekty Vodam s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice, IČ: 
26821443. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

2112/R/260312 Uzavření veřejnoprávní smlouvy města Moravská Třebová 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 23. 6. 2012. 
 

Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta 
2113/R/260312 Opakované posunutí termínu předložení vyúčtování finančního 

příspěvku poskytnutého Oblastní charitě Moravská Třebová ve výši 
5.000 Kč na zakoupení ojetého osobního vozidla pro potřeby klientů z 
31. 3. 2012 na 31. 5. 2012. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
Rada města neschvaluje:  
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2114/R/260312 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1921/1 o celkové výměře 421 
m2 (jedná se cca o 200 m2), kultura zahrada v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část obce Předměstí,  Křížový vrch.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města neud ěluje:  
 
2115/R/260312 Souhlas k ubytování na městské ubytovně na ul. Josefské č. o. 12 

v Moravské Třebové na dobu určitou 1 měsíc s automatickou obnovou 
vždy na 1 měsíc.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města potvrzuje:  
 
2116/R/260312 Potvrzuje své usnesení č. 2004/R/270212, kterým schválila uzavření 

nájemní smlouvy na dobu určitou  1 rok na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 
v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města podporuje:  
 
2117/R/260312 Realizaci petice za záchranu českého regionálního školství jejíž 

iniciátory jsou předseda Pracovní skupiny pro školství a sport Oldřich 
Vávra a  předseda Středočeské krajské organizace SMS ČR Petr 
Halada.   
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
Rada města stanovuje:  
 
2118/R/260312 Nájemné v bytě č. 11 v domě na ul. Školní č.o. 7 ve výši 24,58 Kč/m2 

s platností od 01.02.2012. Toto nájemné je stanoveno do doby 
odstranění vlhkosti v suterénu domu.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města doporu čuje zastupitelstvu m ěsta:  
 
2119/R/260312 Schválit Obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebová č. 

3/2012, o stanovení času, ve kterém mohou být provozovány loterie a 
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jiné podobné hry na území města Moravská Třebová a stanovení míst, 
na kterých je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno, 
podle předloženého návrhu s provedenými změnami v článku 3, 
Určení míst, s následujícím vymezením: 
- ulice Čs. armády, Zámecká, Krátká, Poštovní, Ztracená, Cechovní, 

Tichá, Marxova, Pivovarská, Hvězdní, Cihlářova, Farní, Stará, 
Bránská, Gorazdova, Jevíčská od ul. Gorazdova po křižovatku s ul. 
Piaristickou, náměstí T. G. Masaryka, Kostelní náměstí, Zámecké 
náměstí, Piaristická, Komenského, Brněnská od křižovatky s ul. 
Cihlářovou po křižovatku s ul. Gorazdovou. 

 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

2120/R/260312 Schválit rozpočtové opatření č. 2/2012 rozpočtu města – rozdělení 
Interního grantu Zdravého města a MA 21 takto: 

 
Žadatel Účel  Požadovaná 

částka 
Výše 

ř ěv   příspěvku   
Římskokatolická farnost Mor. 
Třebová (rodinné a mateřské 
centrum Sluníčko) 

Karneval pro děti         3000 Kč   1500Kč     

Speciální základní škola, 
mateřská škola a praktická 
škola Moravská Třebová 

Úklid odpočinkových lokalit     2000 Kč   1500 Kč 

Dům dětí a mládeže 
Moravská Třebová 

Pohádkový les    3000 Kč   1000 Kč       

Dům dětí a mládeže 
Moravská Třebová 

Pejskiáda                                                  2000 Kč   1000 Kč     

Dům dětí a mládeže 
Moravská Třebová 

Den Země   3000 Kč   2000 Kč 

Dům dětí a mládeže 
Moravská Třebová 

Den leváků – na koupališti   2000 Kč   1500 Kč 

Dům dětí a mládeže 
Moravská Třebová 

Sport. odpoledne pro rodiče a 
děti 

  2000 Kč   1500 Kč   

Dům dětí a mládeže 
Moravská Třebová 

Ježíšek dětem a pro děti   2000 Kč   1500 Kč     

Dům dětí a mládeže 
Moravská Třebová 

Gymnastický čtyřboj   1500 Kč   1000 Kč    

Dům dětí a mládeže 
Moravská Třebová 

Švihadlový čtyřboj   1500 Kč   1000 Kč 

Dům dětí a mládeže 
Moravská Třebová 

Malý Dětřichovský memoriál   2000 Kč   1500 Kč 

Dům dětí a mládeže 
Moravská Třebová 

Memoriál Jarky Vojířové   1500 Kč   1000 Kč 

Dům dětí a mládeže 
Moravská Třebová  

Mikulášský karneval   1500 Kč   1000 Kč      

Dům dětí a mládeže 
Moravská Třebová  

Čarodějnický rej   2000 Kč   1000 Kč    
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Dům dětí a mládeže 
Moravská Třebová 

Quo vadis – prevence kriminality   6000 Kč   6000 Kč        

Dům dětí a mládeže 
Moravská Třebová 

Den vody 2012   2000 Kč   1000 Kč         

Junák-svaz skautů a skautek 
ČR, středisko M. Třebová 

Cesta na severozápad   2500 Kč   2000 Kč 

Junák-svaz skautů a skautek 
ČR, středisko M. Třebová  

Operace PVC     800 Kč     800 Kč    

Oblastní charita Mor. Třebová Ukaž co umíš   3500 Kč   2000 Kč    
Oblastní charita Mor. Třebová Zeptej se mě       10000Kč   2200 Kč 
Základní škola Mor. Třebová, 
Čs. armády 179 

Mámo, táto pojďte s námi 
soutěžit 

  1500 Kč   1000 Kč 

Základní škola Mor. Třebová, 
Čs. armády 179 

Hrajeme a zpíváme nejen pro 
sebe 

  3000 Kč   2000 Kč 

Základní škola Mor. Třebová, 
Čs. armády 179 

Florbalmánie – turnaje pro školy   4000 Kč   2000 Kč     

Základní škola Mor. Třebová, 
Čs. armády 179 

Učíme se s rodiči   1500 Kč   1000 Kč    

Základní kynologická 
organizace 308  

XIII. ročník 
Moravskotřebovského závodu 

  5000 Kč   2000 Kč 

Celkem   68800 Kč 40000 Kč 
 
 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
2121/R/260312 Schválit příspěvky  z rozpočtu města na opravu nemovitých kulturních 

památek v roce 2012 takto: 
 

Objekty v majetku m ěsta 
 stát město vlastník celkem 
Dům nám. TGM 37/19 
- obnova fasády 

280.000,- - 284.297,- 564.297,- 

Dům na nám. TGM 34/25 
- obnova střechy a komínů 

430.000,- - 448.756,- 878.756,- 

Latinská škola, Kostelní nám. 1 
- obnova střechy  

200.000,- - 227.096,- 427.096,- 

Radnice, nám. TGM 32/29 
- obnova oken 

150.000,- - 154.200,- 304.200,- 

Radnice, nám. TGM 32/29 
- restaurování oken  

380.000,- - 22.120,- 402.120,- 

 
Objekty v majetku spole čenství vlastník ů jednotek 
Dům, ul. Čs. armády 100/5 
- restaurování kamen. prvků 

44.000,- - 973,- 44.973,- 

 
Objekty v majetku fyzických osob 
Dům, ul. Poštovní 73/1 
- restaurování kamen. prvků 

50.000,- - 52.000,- 102.000,- 



 Město Moravská Třebová 17 

 Usnesení rady města ze dne 26.03.2012 

Hradby ul. Farní 171/8 
- obnova hradeb 

100.000,- 47.000,- 320.996,- 467.996,- 

Dům ul. Bránská 52/5 
- obnova komínů, atik, fasády 

42.000,- 16.300,- 104.427,- 162.727,- 

Dům, ul. Marxova 211/1a  
- restaurování portálu 

50.000,- - 23.302,- 73.302,- 

Dům, ul. Čs.armády 85/8  
- výměna vstup. dveří 

9.000,- 4.000,- 26.968,- 39.968,- 

Dům, ul. Čs.armády 85/8  
- restaurování kamen. prvků 

50.000,- - 22.960,- 72.960,- 

 
Objekty v majetku církve  
Fara, Kostelní nám.24/3 
- restaurování hlavic ohradních zdí  

90.000,- - 6.600,- 96.600,- 

  
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

2122/R/260312 Potvrdit usnesení rady města č. 2004/R/270212, kterým schválila  
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 4 o velikosti 
1 + 1 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové.  
 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2123/R/260312 Schválit 11 dražebních vyhlášek dobrovolné dražby konané dne 26. 
května 2012 dle předloženého návrhu v souladu se zákonem č. 
26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů na 
prodej nemovitostí:  

1. Rodinný dům č. p. 26, č. o. 34 na stavebním pozemku  parc. č. 
404, včetně stavebního pozemku parc.č. 404 a pozemku parc.č. 
405 o výměře 239 m2, kultura zahrada vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Brněnská.  

     Výchozí cena nemovitosti pro dražbu: 650.000 Kč 

2. Bytový dům na ul. Zámecká č. p. 220, č. o. 1a na stavebním 
pozemku parc.č. 194/3, včetně stavebního pozemku parc.č. 194/3 
o výměře 164 m2, kultura zastavění plocha a nádvoří vše v obci a 
k.ú. Moravská Třebová, ul. Zámecká    
Výchozí cena nemovitosti pro dražbu: 606.000 Kč                    

3. Bytový dům na ul. Krátké č. p. 219, č. o. 6 na stavebním pozemku 
parc.č. 234/3, včetně stavebního pozemku parc.č. 234/3 o výměře 
191 m2, kultura zastavěná plocha  nádvoří vše v obci a k.ú. 
Moravská Třebová, ul. Krátká   
Výchozí cena nemovitosti pro dražbu: 1.297.000 Kč       

4. Bytová jednotka č. 807/5 nacházející se v budově č. p. 807, č. o. 4 
na ul. Školní v Moravské Třebové, na stavebním pozemku parc.č. 



 Město Moravská Třebová 18 

 Usnesení rady města ze dne 26.03.2012 

1374, včetně podílu id. 619/10000 na společných částech budovy 
a na předmětném stavebním pozemku  
Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 231.000 Kč 

5. Bytová jednotka č. 257/1 nacházející se v budově č. p. 257, č. o. 2 
na ul.  K.Čapka v Moravské Třebové, na stavebním pozemku 
parc.č. 1098/1, včetně podílu id. 3990/10000 na společných 
částech budovy a na předmětném stavebním pozemku  
Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 356.000 Kč 

6. Bytová jednotka č. 51/4 nacházející se v budově č. p. 51, č. o. 45a 
na ul. Brněnské v Moravské Třebové, na stavebním pozemku 
parc.č. 302/2, včetně podílu ve id. 825/10000 na společných 
částech budovy a na předmětném stavebním pozemku, dále 
včetně podílu id.1/6 na stavbě kůlny na stavebním pozemku 
parc.č. 302/3 včetně podílu 1/6 na stavebním pozemku p.č. 302/3 
Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 440. 000 Kč 

7. Bytová jednotka č.  148/4 nacházející se v budově č. p. 148, č. o. 
22 na ul. Olomoucké v Moravské Třebové, na stavebním pozemku 
parc.č. 848, včetně podílu id. 2734/10000 na společných částech 
budovy a na předmětném stavebním pozemku, dále včetně podílu 
id. 1/7 na zděné kůlně na st. pozemku 849, včetně podílu ve výši 
1/7 na stavebním pozemku parc.č. 849       
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 547.000 Kč 

8. Bytová jednotka č. 108/1 nacházející se v budově č. p. 108, č. o. 2 
na ul. Horní v Moravské Třebové, na stavebním pozemku parc.č. 
2154, včetně podílu id. 2841/10000 na společných částech budovy 
a na předmětném stavebním pozemku  
Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 190.000 Kč 

9. Bytová jednotka č. 108/3 nacházející se v budově č. p. 108, č. o. 2 
na ul. Horní v Moravské Třebové, na stavebním pozemku parc.č. 
2154. včetně podílu id. 3541/10000 na společných částech budovy 
a na předmětném stavebním pozemku  
Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 210.000 Kč 

10. Pozemek parc. č. 1946/10 o výměře 629 m2, kultura zahrada 
v obci a  katastrálním území Moravská Třebová, ul. U Písku   
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 314.000 Kč 

11.  Pozemek parc. č. 1944/1 o výměře 735 m2, kultura zahrada, 
pozemek parc. č. 1975/2 o výměře 22 m2, kultura zahrada a 
pozemek parc. č. 2040/13 o výměře 15 m2, kultura ostatní plocha 
(které tvoří jeden stavební pozemek) vše v obci a  katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. U Písku   
Výchozí cena pozemků pro dražbu: 240.000 Kč 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2124/R/260312 Schválit 8 dražebních vyhlášek dobrovolné dražby konané dne 16. 
června 2012 dle předloženého návrhu v souladu se zákonem č. 
26/2000Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, na 
prodej nemovitostí:  

1. Pozemek parc. č. 2055/93 o výměře 1442 m2, kultura orná půda              
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického.  
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 568.000 Kč 

2. Pozemek parc. č. 2055/94 o výměře 1344 m2, kultura orná půda v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického.  
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 369.000 Kč                    

3. Pozemek parc. č. 2055/97 o výměře 1786 m2, kultura orná půda v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického  
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 715.000 Kč               

4. Pozemek parc. č. 2055/98 o výměře 999 m2, kultura orná půda 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického  
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 352.000 Kč 

5. Pozemek parc.č. 2055/99 o výměře 975 m2, kultura orná půda  
v obci a   katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického  
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 333.000 Kč 

6. Pozemek parc.č. 2055/100 o výměře 797 m2, kultura orná půda  
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického  
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 265.000 Kč 

7. Pozemek parc.č. 2055/101 o výměře 980 m2, kultura orná půda  
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického  
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 392.000 Kč 

8. Pozemek parc.č. 2055/102 o výměře 910 m2, kultura orná půda  
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického  
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 364.000 Kč 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2125/R/260312 Schválit prodej pozemku parc. č. 1009/2 o výměře 28 m2, kultura 
zastavěná plocha a pozemku parc. č. 1010/2 o výměře 38 m2, kultura 
zahrada vše  v obci a k.ú. Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. 
Tyršova za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 2.640 Kč, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující před 
podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  s prodejem, a to 
ve výši  2.520 Kč. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2126/R/260312 Schválit prodej pozemku parc. č. 2088/45 o výměře 53 m2, kultura 
ostatní plocha v obci a k. ú. Moravská Třebová, část obce Předměstí, 
ul. Nerudova za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 2.120 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2127/R/260312 Schválit prodej id.1/2 bytového domu č. p. 148, č. o. 30 na nám. T. G. 
Masaryka v Moravské Třebové na pozemku parc. č. 121/4 včetně 
id.1/2 pozemku parc. č. 121/4 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část obce Město za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
1.250.000 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2128/R/260312 Vydat souhlas s nabytím pozemku parc.č. 746/3 o výměře 106 m2, 
kultura trvalý travní porost a pozemku parc. č. 746/6 o výměře 681 m2,      
kultura trvalý travní porost vše v obci a katastrálním území Dlouhá 
Loučka do vlastnictví města Moravská Třebová na základě zákona č. 
172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2129/R/260312 Schválit směnu pozemků mezi městem Moravská Třebová a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR takto: 
1. Město Moravská Třebová převede pozemek parc. č. 2293/8 o 

výměře 2 m2, kultura ostatní plocha a pozemek parc. č. 2294/6 o 
výměře 2 m2, kultura ostatní plocha vše v obci a katastrální území 
Moravská Třebová, ul. Anenské údolí do vlastnictví Ředitelství 
silnic a dálnic ČR    

2. Ředitelství silnic a dálnic ČR převede pozemek parc. č. 1720/3 o 
výměře 8 m2, kultura orná půda v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Nové sady do vlastnictví města Moravská 
Třebová.  

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2130/R/260312 Schválit prodej pozemku parc. č. 1745/56, kultura ostatní plocha o 
výměře 55 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová Petru 
Strakovi, bytem Jiráskova č. o. 109, Moravská Třebová za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši Kč 6.600, která bude žadatelem 
uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující před podpisem 
kupní smlouvy uhradí náklady související s prodejem nemovitosti, a to 
ve výši Kč 5.280.   
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2131/R/260312 Schválit směnu  pozemků mezi městem Moravská Třebová a Petrem 
Strakou, bytem Jiráskova č. o. 109, Moravská Třebová  takto: 
1. Město Moravská Třebová převede pozemek parc. č. 1745/49, 

kultura  ostatní plocha o výměře 8 m2 na ul. Dvorní v obci a 
katastrálním  území Moravská Třebová do vlastnictví Petra Straky, 
bytem Jiráskova č. o. 109, Moravská Třebová.   

2. Petr Straka převede pozemek parc. č. 1745/57, kultura ostatní 
plocha  o výměře 3 m2 na ul. Dvorní v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová  do vlastnictví města Moravská Třebová.   

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2132/R/260312 Schválit výkup pozemku parc. č. 4748  o výměře 622 m2, kultura 
ostatní plocha v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov 
u Moravské Třebové od Stanislava Synka, bytem Rychnov na Moravě 
183, PSČ 569 34, Rychnov na Moravě, za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 350 Kč/m2, kterou kupující uhradí do 15 dnů od doručení 
rozhodnutí o vkladu práv do katastru nemovitostí. Kupující uhradí 
náklady spojené s převodem nemovitosti.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2133/R/260312 Udělit cenu města Moravská Třebová na základě návrhu Komise pro 
udělení ceny města Rudolfu Mánkovi. 
 
Z: Mgr. Libuše Gruntová, ředitelka Kulturních služeb 

 
 
Rada města bere na v ědomí:  
 
2134/R/260312 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města. 

 
2135/R/260312 Předloženou zprávu o činnosti Základní umělecké školy Moravská 

Třebová. 
 

2136/R/260312 Předložený zápis z jednání komise památkové péče rady města dne 
19.03.2012. 
 

2137/R/260312 Předložený zápis z jednání komise životního prostředí rady města ze 
dne 08.03. 2012.  
 

2138/R/260312 Předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a 
péče o děti konané dne 28.02.2012. 



 Město Moravská Třebová 22 

 Usnesení rady města ze dne 26.03.2012 

 
2139/R/260312 Předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 

19.03.2012. 
 

2140/R/260312 Předložené rozbory hospodaření zřízených příspěvkových organizací 
města Moravská Třebová za rok 2011. 
 

2141/R/260312 Sdělení ředitele Sociálních služeb města Ing. Maléře a doporučuje 
zatím návrh dodatku č. 14 k ZS č. 7E68W004 z 20.08.2007 (úhradové 
podmínky na rok 2012 pro odbornost 913) neakceptovat a postupovat 
v souladu s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR. Ve vztahu 
k proplácení poskytování zdravotních úkonů klientům kalkulovat objem 
vykázané péče pro VZP tak, aby nedocházelo do budoucna k finanční 
ztrátě na straně zřizovatele. 
 

2142/R/260312 Předloženou zprávu o činnosti a provozu Turistického informačního 
centra za rok 2011. 
 

2143/R/260312 Předloženou doplňující informace k výběrovému řízení na veřejnou 
zakázku Dodávka multimediální techniky a souvisejících služeb pro 
Základní školu Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 
(vnitřní členění na dílčí zakázky A - projekční technika, školení  a B - 
výpočetní technika). 

 
 
Rada města vyhlašuje:  
 
2144/R/260312 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek 

malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Obnova ploché 
střechy na objektu tělocvičny Olomoucká, Moravská Třebová a 
schvaluje: 

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: 
- Miroslav Lopour – stavební firma, Piaristická 3, 571 01 

Moravská Třebová, IČ:16207203  
- Mati Moravia s.r.o., Koclířov 204, 569 11 Koclířov u Svitav, 

IČ:25969161  
- Cyril Jirouš, Karla Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová, 

IČ:47486180 
- Josef Šťastný – zednické práce komplet, Brněnská 50/45, 571 

01 Moravská Třebová, IČ:11097442 
- Klempířství Zvejška, Lesnice 89, Zábřeh na Moravě, IČ: 

73939323 
- JS Moravská Třebová, Sušice 105, 571 01 Moravská Třebová, 

IČ:28811852 

2. Hodnotící komisi ve složení: 
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- Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník 
- Václav Žáček – člen, RNDr. Josef Ošťádal - náhradník  
- Ludmila Lišková – člen, Karel Musil - náhradník  

3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- celková nabídková cena včetně DPH - 100% 

 
Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

2145/R/260312 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek 
malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Obnova střechy 
na pavilonu U12 základní školy, Palackého 1351, Moravská Třebová a 
schvaluje: 

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: 
- Miroslav Lopour – stavební firma, Piaristická 3, 571 01 

Moravská Třebová, IČ:16207203  
- Mati Moravia s.r.o., Koclířov 204, 569 11 Koclířov u Svitav, 

IČ:25969161  
- Cyril Jirouš, Karla Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová, 

IČ:47486180 
- Josef Šťastný – zednické práce komplet, Brněnská 50/45, 571 

01 Moravská Třebová, IČ:11097442 
- Klempířství Zvejška, Lesnice 89, Zábřeh na Moravě, IČO 

73939323 
- JS Moravská Třebová, Sušice 105, 571 01 Moravská Třebová, 

IČ:28811852 

2.  Hodnotící komisi ve složení: 
- Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník 
- Václav Žáček – člen, RNDr. Josef Ošťádal - náhradník  
- Ludmila Lišková – člen, Karel Musil - náhradník  

3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- celková nabídková cena včetně DPH - 100% 

 
Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

2146/R/260312 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek 
malého rozsahu a dále v souladu metodikou Regionálního operačního 
programu NUTS II Severovýchod, zadávací řízení na veřejnou 
zakázku „Cesta od renesance k baroku - Informační kiosky“ a 
schvaluje: 

1. Komisi pro otevírání obálek, hodnotící komisi, která bude současně 
plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace uchazečů: 
- JUDr. Miloš Izák, člen, Ing. Pavel Brettschneider, náhradník 
- Ing. Miloš Mička, člen, Ing. Josef Jílek, náhradník 
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- Ing. Andrej Kašický, člen,Ing. Mgr. Dana Buriánková, náhradník 
- Ing. Marek Němec, člen,Bc. Radim Šmehlík, náhradník 
- Ing. Pavel Šafařík, člen,Ing. Stanislav Zemánek, náhradník 

2. Seznam firem, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky a 
zadávací dokumentace: 
- Infos Art, s.r.o., IČ 25849638 
- AD Fabrik s.r.o., IČ 25523295 
- Ing. Michal Měřínský, IČ 70445770 
- Ing. Ivan Konečný, IČ 12644625 
- KAISER DATA s.r.o., IČ 45535981 

3. Termín pro otevírání obálek: 18.04.2012 v 9:30 hod.  
       Místo otevírání obálek: zasedací místnost radnice 

4. Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší 
nabídková cena. 

5. Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci (včetně příloh) 
veřejné zakázky Cesta od renesance k baroku - Informační kiosky. 

 
Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
 
Rada města ukládá:  
 
2147/R/260312 Vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka, zpracovat úplné znění 

vnitřního předpisu č. 10/2011, Pravidla pro vydávání 
Moravskotřebovského zpravodaje. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
T: 10.04.2012 
 

2148/R/260312 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství zjistit 
zájem nájemníků bytů na ul. Školní č.o. 2 a 4 o koupi dřevníků 
umístěných na pozemku p. č.1376/1. 
  
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 30.04.2012    
         

2149/R/260312 Řediteli Základní umělecké školy předkládat každoročně zprávu o 
činnosti Základní umělecké školy Moravská Třebová. 
 
Z: Mgr. Pavel Vaňkát, ředitel školy 
T:  každoročně do 28.02.   
 

2150/R/260312 Vedoucí odboru finančního předložit do rady města žádost 
Divadelního kroužku J. K. Tyla Moravská Třebová  o finanční 
příspěvek doplněný o zprávu o činnosti za rok 2011 a plán činnosti na 
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rok 2012. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
T: 30.04.2012 

 
 
Rada města odkládá:  
 
2151/R/260312 Projednání tisku č. 1/4, Výsledky Dětského fóra Zdravého města 

Moravská Třebová 2011 a následné ověřovací ankety a návrh 
opatření. 
 
Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta 
 

2152/R/260312 Projednání tisku č. 9, Finanční příspěvky, žádosti Divadelního kroužku 
J. K. Tyla Moravská Třebová  o finanční příspěvek. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
V Moravské Třebové 26.03.2012 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

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


