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Usnesení rady města ze dne 08.04.2013

Usnesení

ze 74. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 08.04.2013 
od 16:40 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za 
účasti 6 členů rady města.

Rada města schvaluje:

3143/R/080413 Předložený program schůze rady města.

3144/R/080413 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 
15. 6. 2013.

Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta

3145/R/080413 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene, za 
účelem umístění a provozování zařízení distribuční soustavy zemního 
kabelového vedení NN v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, na pozemcích p. č. 1950/1 a 1938 s ČEZ Distribuce, a.s. a 
smlouvy o právu provést stavbu. Rozsah věcného břemene bude 
vyznačen v geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí 
smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové 
odměny stanovené dohodou ve výši 3000 Kč včetně DPH. Náklady 
spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3146/R/080413 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení firmou 
Energetické štítky s.r.o., IČ: 242 29 962, se sídlem Holečkova 789/49, 
PSČ 150 00, Praha 5, na akci Zpracování průkazů energetické 
náročnosti veřejných budov v majetku města Moravská Třebová.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3147/R/080413 Bezplatné použití znaku města společnosti České dráhy, a. s., KCOD 
Pardubice, zastoupené Ing. Tomášem Netolickým, MPA, za účelem 
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vytvoření propagačních materiálů o cyklopůčovnách Českých drah 
v Pardubickém kraji. 

Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

3148/R/080413 Uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie pro lokalitu Strážnického – TI 
pro 7 RD, s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 
405 02, IČ:24729035, dle předloženého návrhu.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

3149/R/080413 Uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie ul. Jevíčská, s firmou ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ:24729035, 
dle předloženého návrhu.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

3150/R/080413 Uzavření Smlouvy o výkupu elektřiny pro FVE Piaristická 137/1 s ČEZ 
Prodej, s.r.o., IČ:27232433, se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 
140 53, dle předloženého návrhu.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3151/R/080413 Zahraniční služební cestu Ing. Pavla Brettschneidera, Ing. Miroslava 
Netolického a Bc. Nikoly Jakoubkové do partnerského města 
Vlaardingen ve dnech 24. – 27.04.2013.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:

3152/R/080413 Schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 10060046 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP, se 
Státním fondem životního prostředí České Republiky se sídlem 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, v souladu 
s předloženým návrhem.

Z: Ing. Pavel Báča, vedoucí OŽP

3153/R/080413 Schválit záměr směny nemovitostí města – části pozemků p. č. 2771/1 
kultura orná půda o výměře 96.505 m2 a p. č. 2771/35 kultura orná 
půda o výměře 38.303 m2 za pozemky p. č. 2771/71 kultura orná půda 
o výměře 72 m2 vše v obci a k. ú. Moravská Třebová a pozemky p. č. 
4166/4 kultura orná půda o výměře 11.070 m2, p. č. 4163/2 kultura 
orná půda o výměře 3.268 m2 a p. č. 4166/6 kultura orná půda o 
výměře 7.482 m2 v k. ú. Boršov u Moravské Třebová, a to dle 
předloženého návrhu.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
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3154/R/080413 Schválit uzavření smlouvy o bezúplatném nabytí nemovitostí pozemků 
p. č. 303/16 kultura ostatní plocha o výměře 247 m2, p. č. 303/18 
kultura ostatní plocha o výměře 79 m2, p. č. 1735/6 kultura vodní 
plocha o výměře 214 m2 a p.č. 1758/1 kultura ostatní plocha o výměře 
1274 m2 a vodního díla „Zatrubnění vodoteče starého ramene 
Třebůvky“ na parcele č. 303/18 vše v obci a k. ú. Moravská Třebová 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3155/R/080413 Schválit předloženou dohodu o úhradě dluhu ve splátkách ve výši 
28.117 Kč tak, že uhradí tuto částku v 57 pravidelných měsíčních 
splátkách.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3156/R/080413 Souhlasit se záměrem prodeje nemovitostí - pozemků a staveb areálu 
dětské nemocnice pro účely realizace projektu "Revitalizace areálu 
dětské nemocnice v Moravské Třebové - Centrum aktivního stáří", 
předloženého společností MATOUŠEK CZ a.s.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

Rada města bere na vědomí:

3157/R/080413 Předloženou zprávu z jednání komise památkové péče rady města 
dne 26.03.2013.

3158/R/080413 Předloženou zprávu o provozu kanalizace a ČOV v Moravské Třebové 
za rok 2012.

3159/R/080413 Předložené informace o činnosti Regionu Moravskotřebovska a 
Jevíčska za rok 2012.

Rada města odkládá:

3160/R/080413 Projednání tisku č. 15 (Žádost o finanční příspěvek Českého svazu 
bojovníků za svobodu, o.s., ze dne 05.04.2013).

V Moravské Třebové 08.04.2013
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

JUDr. Miloš Izák
starosta města

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




