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Usnesení 
 
z 68. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 28.01.2013 od 
14:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5 
členů rady města. 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2930/R/280113 Předložený program schůze rady města. 

 
2931/R/280113 Změnu termínu usnesení č. 2877/R/171212 z původního termínu 

28.01.2013 na nový termín 25.02.2013. 
 

2932/R/280113 Uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 565-02353-28 o pojištění 
majetku a podnikatelů (pojištění živelní, pojištění odcizení věci 
krádeží, vloupáním nebo loupeží, pojištění elektroniky a pojištění 
odpovědnosti za škodu) s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem  
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956 v souladu  
s předloženým návrhem a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

2933/R/280113 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování energetických služeb se 
zaručeným výsledkem uzavřené dne 1. 8. 2012 mezi městem 
Moravská Třebová a spol. Siemens s.r.o., Siemensova 1, 155 00 
Praha 13, včetně Přílohy č. 2  - výše garantované úspory 
v jednotlivých letech trvání smlouvy a Přílohy č. 13 – splátkový 
kalendář, podle předložených návrhů. 
 
Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta města 
 

2934/R/280113 Uzavření Smlouvy o podpoře výroby elektřiny pro FVE Svitavská 8 
s ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV -
Podmokly, PSČ 405 02, Teplická 874/8, dle předloženého návrhu.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2935/R/280113 Uzavření smlouvy o poskytování přístupu k ČSN ve formátu PDF 
prostřednictvím služby ČSN online pro více uživatelů 
s poskytovatelem ČR – Úřadem pro technickou normalizace, 
metrologii a státní zkušebnictví, organizační složkou státu, podle 
předloženého návrhu. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
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2936/R/280113 Provozní řád kanalizace Moravská Třebová v souladu s předloženým 
návrhem, který dodala na základě Smlouvy o dílo ze dne 25.02.2011 
firma HOCHTIEF CZ a.s. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

2937/R/280113 Uzavření Dodatku č. 1 Mandátní smlouvy mezi městem Moravská 
Třebová a Technickými službami Moravská Třebová s.r.o. dle 
předloženého návrhu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2938/R/280113 Předložený ceník prací, hodinových zúčtovacích sazeb strojů a 
zařízení dle předloženého aktuálního ceníku Technických služeb 
Moravská Třebová s.r.o.  
 
Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatel Technických služeb 
 

2939/R/280113 Konání trhů farmářských výrobků na nám. T. G. Masaryka v Moravské 
Třebové každý pátek v termínu od 1. března do 31. prosince 2013 
v době od 07:00 do 17:00 hod. Trhy se budou řídit nařízením rady 
města č. 1/2011, Tržní řád,  poplatek za prodejní místo bude činit 30 
Kč /1m2/1den a poplatek za odběr elektrické energie bude paušálně 
činit 50 Kč/1 den/1 stánek. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2940/R/280113 Konání bleších trhů v Moravské Třebové v termínech 18. května a 7. 
září 2013 v době od 08:00 do 12:00 hod. Bleší trhy se budou konat dle 
počasí v průchodu z ul. Cihlářové na pozemku parc. č. 110/2 v obci a 
k. ú. Moravská Třebová nebo v případě nepříznivého počasí v budově 
č. p. 189 na ul. Komenského - bývalá hala tržnice. Poplatek za 
prodejní místo se nebude vybírat. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2941/R/280113 Konání vánočních trhů na nám. T. G. Masaryka v Moravské Třebové 
v termínu od 12. do 13. prosince 2013 v době od 07:00 do 17:00 hod. 
Trhy se budou řídit nařízením rady města č. 1/2011, Tržní řád,  
poplatek za prodejní místo bude činit 30 Kč/1m2/1den a poplatek za 
odběr elektrické energie bude paušálně činit 50 Kč/den. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2942/R/280113 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání 
na rok 2013. 
 
Z: Mgr. Bc. Lenka Bártová, předsedkyně komise 
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2943/R/280113 Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 
2013. 
 
Z: Miloslav Kužílek, předseda komise 
 

2944/R/280113 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
1. Byt č. 8 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové, 

s platností od 1. 2. 2013.  
2. Byt č. 6 o velikosti 1 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 

Třebové, s platností od 1. 2. 2013 s podmínkou úhrady závazků 
vůči městu po splatnosti před podpisem nájemní smlouvy. 

3. Byt č. 3 o velikosti 3 + 1 na nám. T.G.Masaryka č. o. 21 
v Moravské Třebové, s platností od 1. 2. 2013.  

4. Byt č. 9 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové, 
s platností od 1. 2. 2013.  

5. Byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 17 v Moravské 
Třebové, s platností od 1. 2. 2013 s podmínkou úhrady dluhu v 
pravidelných měsíčních splátkách a úhrady dalších závazků vůči 
městu po splatnosti před podpisem nájemní smlouvy. 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2945/R/280113 Uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 205 o velikosti 
2 + 0 v Domě zvláštního určení na ul. Svitavské č. o. 24 v Moravské 
Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2946/R/280113 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 213 o 
velikosti 1 + 1 v Domě zvláštního určení na ul. Svitavské č. o. 24 
v Moravské Třebové se zájemci.  

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
 

2947/R/280113 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 8 o 
velikosti 2 + 1 na ul. Nádražní č. o. 17 v Moravské Třebové se 
zájemci.  

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců.  
 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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2948/R/280113 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru 

v přízemí domu č. p. 27, část obce Město, na nám. T. G. Masaryka č. 
o. 39 v Moravské Třebové o celkové výměře 63,9 m2 za účelem 
zřízení prodejny se zdravou výživou, čajem, kávou apod., s platností 
od 01.03.2013.  
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 
 

2949/R/280113 Záměr pronájmu části pozemku par. č. 2188/2 o výměře cca 240 m2, 
kultura zahrada, na ul. Vodní, v obci a k. ú. Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2950/R/280113 Záměr prodeje pozemku parc. č. 4638 o výměře 149 m2, kultura 
zahrada v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové.    
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2951/R/280113 Záměr prodeje podílu ideálních 7219/10000 pozemku parc. č. 613/1 
o výměře 458 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, část Předměstí 
na ul. Jiráskově v obci a katastrálním území Moravská Třebová.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
 
 
 
Rada města neuděluje souhlas: 
 
2952/R/280113 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: 
 
2953/R/280113 Schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 15/2012 rozpočtu města, 

kterou budou změněny závazné ukazatele na rok 2012 takto (v tis. 
Kč): 

a) závazné ukazatele stanovené radě města 
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úprava 

rozpočtu

rozpočet 2012

po úpravě

Rozpočtové zdroje:

Rozpočtové příjmy CELKEM -83 205,00 304 165,00
Financování:
Zapojení zůstatků finančních prostředků                                                
na ZBÚ a účelových fondech k 31.12.2011 2 295,00 12 965,00
Investiční úvěr na realizaci projektu OUSB -3 000,00 37 000,00
Půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OUSB 8 700,00 4 670,00 13 370,00
Celkové rozpočtové zdroje -79 240,00 367 500,00

Rozpočtové potřeby:

Rozpočtové výdaje CELKEM -77 350,00 362 170,00
Financování:
Splátky jistiny přijatých úvěrů -1 890,00 5 330,00
Operace z peněžních účtů nemající charakter 
příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00
Celkové rozpočtové potřeby -79 240,00 367 500,00446 740,00

rozpočet 2012

před úpravou

387 370,00

10 670,00

439 520,00

40 000,00

446 740,00

7 220,00

 
 
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
2954/R/280113 Prominutí pohledávky Růženy Babáčkové, bytem Moravská Třebová, 

Předměstí, č. p. 308, ul. Svitavská č. o. 8 – úhrady poplatku z prodlení 
úhrady dlužného nájemného ve výši 22.179 Kč dle platebního rozkazu 
OS Svitavy ze dne 10.2.2010 pod č.j. 104C 58/209-44. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2955/R/280113 Schválit předložený návrh na poskytnutí dotace z fondu rozvoje 
bydlení dle směrnice zastupitelstva města Moravská Třebová č. 
3/2009, která stanovuje pravidla pro poskytování dotací na opravy, 
modernizace a údržbu domů z fondu rozvoje bydlení, žadateli: 

Společenství vlastníků jednotek domu Západní č. p. 1240 v Moravské 
Třebové, se sídlem Moravská Třebová, Předměstí, Západní 1240/19, 
PSČ 571 01 v celkové výši 8.854 Kč na instalaci domovních zvonků a 
domovních telefonů  v  domě na ul. Západní č. o. 19 v souladu 
s předloženou žádostí. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

2956/R/280113 Schválit prodej bytové jednotky č. 207/4 v domě č. p. 207 část obce 
Město, Zámecké náměstí č. o. 6 na pozemku parc. č. 244/3 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, sestávající se z kuchyně, a tří 
pokojů o celkové výměře 69,73 m2  včetně spoluvlastnického podílu o 
velikosti 2027/10000 na společných částech domu, na výše 
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uvedeném pozemku a na venkovních úpravách manželům za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 195.000 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy.    
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2957/R/280113 Schválit prodej:  

1. Bytové jednotky č. 806/1 na ul. Školní č. o. 2, č. p. 806, včetně 
podílu id. 3490/52351 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 za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 158.962 Kč, platnou pouze v případě, že ji kupující 
uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Pokud nebude 
tato podmínka splněna, nebude kupující poskytnuta 5 % sleva dle 
směrnice č. 7/2007, kterou se stanoví pravidla pro prodej bytových 
domů a jednotek.  

2. Bytové jednotky č. 806/4 na ul. Školní č. o. 2, č. p. 806, včetně 
podílu id. 3561/52351 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 za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 162.195 Kč, platnou pouze v případě, že ji kupující 
uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Pokud nebude 
tato podmínka splněna, nebude kupující poskytnuta 5 % sleva dle 
směrnice č. 7/2007, kterou se stanoví pravidla pro prodej bytových 
domů a jednotek. 

3. Bytové jednotky č. 806/5 na ul. Školní č. o. 2, č. p. 806, včetně 
podílu id. 3632/52351 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 za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 165.429 Kč, platnou pouze v případě, že ji kupující 
uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Pokud nebude 
tato podmínka splněna, nebude kupující poskytnuta 5 % sleva dle 
směrnice č. 7/2007, kterou se stanoví pravidla pro prodej bytových 
domů a jednotek.    

4. Bytové jednotky č. 806/6 na ul. Školní č. o. 2, č. p. 806, včetně 
podílu id. 4139/52351 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 za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 188.522 Kč, platnou pouze v případě, že ji kupující 
uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Pokud nebude 
tato podmínka splněna, nebude kupující poskytnuta 5 % sleva dle 
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směrnice č. 7/2007, kterou se stanoví pravidla pro prodej bytových 
domů a jednotek.   

5. Bytové jednotky č. 806/8 na ul. Školní č. o. 2, č. p. 806, včetně 
podílu id. 3610/52351 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 za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 164.427 Kč, platnou pouze v případě, že ji kupující 
uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Pokud nebude 
tato podmínka splněna, nebude kupujícímu poskytnuta 5 % sleva 
dle směrnice č. 7/2007, kterou se stanoví pravidla pro prodej 
bytových domů a jednotek.  

6. Bytové jednotky č. 806/9 na ul. Školní č. o. 2, č. p. 806, včetně 
podílu id. 3585/52351 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 za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 163.289 Kč, platnou pouze v případě, že ji kupující 
uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Pokud nebude 
tato podmínka splněna, nebude kupujícímu poskytnuta 5 % sleva 
dle směrnice č. 7/2007, kterou se stanoví pravidla pro prodej 
bytových domů a jednotek.   

7. Bytové jednotky č. 806/10 na ul. Školní č. o. 2, č. p. 806, včetně 
podílu id. 3530/52351 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 za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 160.784 Kč, platnou pouze v případě, že ji kupující 
uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Pokud nebude 
tato podmínka splněna, nebude kupujícímu poskytnuta 5 % sleva 
dle směrnice č. 7/2007, kterou se stanoví pravidla pro prodej 
bytových domů a jednotek. Nejdřív bude uzavřena smlouva o 
budoucí kupní smlouvě.    

8. Bytové jednotky č. 806/14 na ul. Školní č. o. 2, č. p. 806, včetně 
podílu id. 4100/52351 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 za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 186.745 Kč, platnou pouze v případě, že ji kupující 
uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Pokud nebude 
tato podmínka splněna, nebude kupující poskytnuta 5 % sleva dle 
směrnice č. 7/2007, kterou se stanoví pravidla pro prodej bytových 
domů a jednotek. 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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2958/R/280113 Schválit prodej pozemku parc. č. 220/4 o výměře 40 m2, kultura 

zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc.č. 220/7 o výměře 89 m2, 
kultura ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
ul. Zámecká za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 34.830 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující 
před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  s prodejem, 
a to ve výši  5.808 Kč. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2959/R/280113 Schválit prodej pozemku parc. č. 639/1 o výměře 88 m2, kultura 
zahrada, pozemku parc. č. 639/2 o výměře 34 m2, kultura zahrada a 
pozemku parc. č. 3808/33 o celkové výměře 37 m2, kultura  ostatní 
plocha vše v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 11.130 
Kč, kterou uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující před 
podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  s prodejem, a to 
ve výši  5.040 Kč. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

2960/R/280113 Schválit prodej:   

1. Ideální ¼ pozemku parc.č. 1643/9, kultura trvalý travní porost o 
výměře 848 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Nové sady za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč 25.440, 
která bude kupujícími uhrazena takto:  
- 50 % před podpisem kupní smlouvy  
- 50 % do 30 dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv.  

2. Ideální ¼ pozemku parc.č. 1643/9, kultura trvalý travní porost o 
výměře 848 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Nové sady za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč 25.440, 
která bude kupujícím uhrazena takto:   
- 50 % před podpisem kupní smlouvy 
- 50 % do 30 dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv.  

3. Ideální ¼ pozemku parc. č. 1643/9, kultura trvalý travní porost o 
výměře 848 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Nové sady za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč 25.440, 
která bude kupujícími uhrazena takto:  
- 50 % před podpisem kupní smlouvy 
- 50 % do 30 dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv.  

4. Ideální ¼ pozemku parc.č. 1643/9, kultura trvalý travní porost o 
výměře 848 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Nové sady za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč 25.440, 
která bude kupující uhrazena takto:   
- 50% před podpisem kupní smlouvy 
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- 50% do 30 dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2961/R/280113 Schválit směnu pozemků: 

1. Město Moravská Třebová převede pozemek parc.č. 3808/32 o 
výměře 35 m2, kultura ostatní plocha a  pozemek st. 665/1 o 
výměře 21 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří vše v obci 
Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové do vlastnictví manželů Jany a Petra Zomberových.   

2. Manželé Jana a Petr Zomberovi převedou pozemek parc.č. 3899 o 
výměře 59 m2, kultura ostatní plocha v obci Moravská Třebová a k. 
ú. Boršov u Moravské Třebové do vlastnictví města Moravská 
Třebová.   

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2962/R/280113 Schválit uzavření předložené smlouvy o bezúplatném převodu 
pozemku parc. č. 2049/3 o výměře 2.438 m2, pozemku parc. č. 
2055/103 o výměře 6926 m2 a pozemku parc. č. 2055/104 o výměře 
5538 m2 vše v obci a k. ú. Moravská Třebová na ul. Strážnického, do 
vlastnictví města s omezujícími podmínkami, a to dle předloženého 
návrhu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2963/R/280113 4 dražební vyhlášky dobrovolných dražeb konaných dne 23.03.2013 
dle předloženého návrhu v souladu se zákonem č. 26/2000Sb., o 
veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, na prodej 
nemovitostí:  

1. Bytová jednotka č. 806/2 nacházející se v budově č.p. 806, č.o. 2 
na ul. Školní v Moravské Třebové, na stavebním pozemku parc.č. 
1373, včetně podílu id. 3842/52351 na společných částech budovy 
a na předmětném stavebním pozemku.  
Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 290.000 Kč 

2. Bytová jednotka č. 104/6 se v budově č.p. 104, č.o. 8 na ul. 
Ztracené v Moravské Třebové, na stavebním pozemku parc.č. 158, 
včetně podílu id. 721/10000 na společných částech budovy a na 
předmětném stavebním pozemku.  

      Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 166.000 Kč 

3. Pozemek parc. č. 2055/95 o výměře 1.576 m2, kultura orná půda 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického. 
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 608.000 Kč 
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4. Pozemek parc. č. 2055/96 o výměře 1.144 m2, kultura orná půda 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického. 
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 457.600 Kč 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2964/R/280113 11 dražebních vyhlášek opakovaných dobrovolných dražeb konaných 
dne 23.03.2013 dle předloženého návrhu v souladu se zákonem č. 
26/2000Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, na 
prodej nemovitostí:  

1. Rodinný dům na ul. Brněnské č. p. 26, č. o. 34 na stavebním 
pozemku  parc. č. 404, včetně stavebního pozemku parc. č. 404 o 
výměře 206 m2 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: 400.000 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: 450.000 Kč                    

3. Bytová jednotka č. 806/11 nacházející se v budově č. p. 806, č. o. 
2 na ul. Školní v Moravské Třebové, na stavebním pozemku parc. 
č. 1373, včetně podílu id. 3500/52351 na společných částech 
budovy a na předmětném stavebním pozemku.  
Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 445.000 Kč 

4. 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: 303.000 Kč 

5. 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 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: 290. 000 Kč 

6. 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 
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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: 300.000 Kč 

7. 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: 100.000 Kč 

8. 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: 120.000 Kč 

9. 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 

10. 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 

11. 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 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2965/R/280113 Schválit dohodu o úhradě dluhu ve splátkách ve výši 124.982 Kč tak, 
že uhradí tuto částku v 63 pravidelných měsíčních splátkách.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města: 
 
2966/R/280113 Schválit prodej pozemku parc. č. 3563/2 o celkové výměře 44 m2, 

kultura ostatní plocha a pozemku parc. č. 3557/2 o celkové výměře 
218 m2, kultura trvalý travní porost vše  v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Sušice s tím, že pozemky zůstanou 
v majetku města. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH   

 
 
Rada města zřizuje: 
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2967/R/280113 Pracovní místo koordinátora prevence kriminality města Moravská 

Třebová, zařazené do organizační struktury městského úřadu. 
Pracovní místo bude obsazeno po schválení mzdového rozpočtu 
zastupitelstvem města. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 

 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
2968/R/280113 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek 

malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Zpracování 
průkazů energetické náročnosti veřejných budov v majetku města 
Moravská Třebová a schvaluje: 

1. Seznam energetických expertů a firem, kteří budou obesláni 
nabídkou: 
- Ing. Jiří Skrott, Komenského 14, 789 01  Zábřeh 
- Ing. Martin Poštulka, Střelice 16, 783 91  Uničov 
- Ing. Tomáš Vanický, Pod Vinicí 1390, 565 01  Choceň   
- Ing. Bohumil Kopečný, Jugoslávská 11, 568 02  Svitavy 
- Ing. Jaroslav Dvořák, Riegrova 6, 568 02  Svitavy 
- PORSENNA o.p.s, Bartákova 3, 140 00 Praha 4  
- ENVIROS, s.r.o., Na rovnosti 1, 130 00  Praha 3 
- EC Consulting a.s., Národní obrany 45, 160 00 Praha 6 

2. Hodnotící komisi ve složení: 
- Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník  
- Ing. Miloš Mička, člen, RNDr. Josef Ošťádal, náhradník   
- Bc. Viera Mazalová, člen, Jana Fabianová, náhradník  
- Andrea Drozdová Šramová, člen, Eva Musilová, náhradník 
- Bc. Gabriela Horčíková, člen, Bc. Kateřina Horáková, náhradník 

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

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2969/R/280113 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města. 

 
2970/R/280113 Výběr pěti potenciálních dodavatelů, kterým bude odeslána Výzva k 

podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Cesta od 
renesance k baroku – film a animované spoty: 

− Ing. Jan Štindl, Mahenova 364/18, 602 00, Brno – Stránice, IČ: 
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87065495 
− Ing. Jakub Michálek, Kozlov 26, Křižanov, IČ: 75292815 
− CHAS–MT s.r.o., Svitavská 3/13, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 

27530302 
− Buček Zdeněk, videostudio, Brno-Bystrc - Bystrc, Fleischnerova 

941/8, PSČ 635 00, IČ: 75829223 
− STUDIO ŠPILBERK PRODUCTION s.r.o., Kaštanová 618/141c, 

Brno-jih, 617 00, IČ: 60722835 
 

2971/R/280113 Předloženou informaci ředitelky Kulturních služeb města Moravská 
Třebová Mgr. Libuše Liškové jmenovat její zástupkyní po dobu její 
mateřské a rodičovské dovolené od 18.03.2013 do 04.05.2015 Jarmilu 
Dvořákovou, zaměstnankyni Kulturních služeb města Moravská 
Třebová včetně rozdělení kompetencí ředitelky. 
 

2972/R/280113 Předloženou zprávu za rok 2012 o poskytování informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Městským 
úřadem Moravská Třebová. 
 

2973/R/280113 Předložený zápis z jednání komise rady města pro výchovu 
a vzdělávání ze dne  16.01.2013. 
 

2974/R/280113 Předloženou zprávu z jednání komise památkové péče rady města 
dne 14.01.2013. 
 

2975/R/280113 Předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 
21.01.2013. 

 
 
 
V Moravské Třebové 28.01.2013 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 

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

 


