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Usnesení rady města ze dne 24.03.2014

Usnesení

ze 104. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 
24.03.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. 
Masaryka za účasti 7 členů rady města.

Rada města schvaluje:

3953/R/240314 Předložený program schůze rady města.

3954/R/240314 Změnu termínu úkolu č. 3936/R/030314 z původního termínu 
24.03.2014 na nový termín 28.04.2014.

Z: Bc. Ivana Neubauerová, vedoucí OOŽÚ

3955/R/240314 Pacht pozemků :

1. část pozemku parc. č. 3230/1 o výměře 18100 m2, druh pozemku
trvalý travní porost, v části města Udánky

2. parc. č. 2385/2 o celkové výměře 224 m2, druh pozemku orná 
půda, v části města Sušice

3. parc. č. 3208/3 o celkové výměře 62 m2, druh pozemku trvalý 
travní porost, v části města Udánky

4. parc. č. 3211/14 o celkové výměře 974 m2, druh pozemku orná 
půda, v části města Udánky

5. parc. č. 3211/18 o celkové výměře 377 m2, druh pozemku orná 
půda, v části města Udánky

6. parc. č. 3230/3 o celkové výměře 15474 m2, druh pozemku trvalý 
travní porost, v části města Udánky 

7. parc. č. 3235/13 o celkové výměře 15548 m2, druh pozemku orná 
půda, v části města Udánky

8. parc. č. 3340/10 o celkové výměře 22487 m2, druh pozemku orná 
půda, v části obce Udánky

9. parc. č. 3340/82 o celkové výměře 3725 m2, druh pozemku orná 
půda, v části města Udánky

10. parc.č. 3340/84 o celkové výměře 5579 m2, druh pozemku orná 
půda, v části města Udánky

11. parc. č. 3340/9 o celkové výměře 6598 m2, druh pozemku orná 
půda, v části města Udánky

12. parc. č. 3408/12 o celkové výměře 1662 m2, druh pozemku orná 
půda, v části města Sušice

13. parc. č. 3408/16 o celkové výměře 1320 m2, druh pozemku orná 
půda, v části města Sušice

14. parc.č. 3428/20 o celkové výměře 49 m2, druh pozemku trvalý 
travní porost, v části města Sušice

15. parc. č. 3428/6 o celkové výměře 88 m2, druh pozemku trvalý 
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travní porost, v části města Sušice
16. parc.č. 3428/8 o celkové výměře 134 m2, druh pozemku trvalý 

travní porost, v části města Sušice
17. parc.č. 3428/9 o celkové výměře 4190 m2, druh pozemku trvalý 

travní porost, v části města Sušice
18.parc.č. 3435/3 o celkové výměře 1399 m2, druh pozemku trvalý 

travní porost, v části města Sušice
19. parc.č. 3435/5 o celkové výměře 1949 m2, druh pozemku trvalý 

travní porost, v části města Sušice
20. parc.č. 3449/3 o celkové výměře 221 m2, druh pozemku orná 

půda, v části města Sušice
21. parc. č. 3461/4 o celkové výměře 370 m2, druh pozemku trvalý 

travní porost, v části města Sušice 
22.  parc. č. 3461/5 o celkové výměře 455 m2, druh pozemku trvalý 

travní porost, v části města Sušice 
23.  parc. č. 3467/1 o celkové výměře 60203 m2, druh pozemku orná 

půda, v části města Sušice 
24.  parc. č. 3467/16 o celkové výměře 1460 m2, druh pozemku orná 

půda, v části města Sušice 
25.  parc. č. 3470/6 o celkové výměře 258 m2, druh pozemku orná 

půda, v části města Sušice
26. parc. č. 3470/7 o celkové výměře 336 m2, druh pozemku orná 

půda, v části města Sušice
27. parc. č. 3471/1 o celkové výměře 280 m2, druh pozemku trvalý 

travní porost, v části města Sušice 
28.parc. č. 3471/2 o celkové výměře 4581 m2, druh pozemku trvalý 

travní porost, v části města Sušice
29. parc. č. 3471/3 o celkové výměře 1345 m2, druh pozemku trvalý 

travní porost, v části města Sušice
30. parc. č. 3481/5 o celkové výměře 333 m2, druh pozemku orná 

půda, v části města Sušice
31. parc. č. 3503/15 o celkové výměře 1924 m2, druh pozemku orná 

půda, v části města Sušice 
32.  parc. č. 3507/3 o celkové výměře 1642 m2, druh pozemku orná 

půda, v části města Sušice
33. parc. č. 3510/2 o celkové výměře 384 m2, druh pozemku orná 

půda, v části města Sušice
34. parc. č. 3511/2 o celkové výměře 15 m2, druh pozemku orná 

půda, v části města Sušice
35. parc. č. 3694/2 o celkové výměře 1725 m2, druh pozemku orná 

půda, v části města Sušice
36. parc. č. 3697 o celkové výměře 6572 m2, druh pozemku trvalý 

travní porost, v části města 
37.  parc. č. Sušice 3698 o celkové výměře 1929 m2, druh pozemku 

orná půda, v části města Sušice
38. parc. č. 3699 o celkové výměře 5365 m2, druh pozemku trvalý 

travní porost, v části města Sušice
39. parc. č. 3715/2 o celkové výměře 3239 m2, druh pozemku orná 

půda, v části města Sušice
40. parc. č. 3730/5 o celkové výměře 392 m2, druh pozemku trvalý 
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travní porost, v části města Sušice.

vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová společnosti AGRO 
Kunčina a.s., se sídlem Kunčina čp. 290, PSČ 569 24. Pachtovní 
smlouva bude uzavřena s účinností od 1. března 2014 na dobu 
neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, a to vždy jen k 1. říjnu 
běžného roku. Nájemné (pachtovné) bude stanoveno ve výší 2 % 
z průměrné ceny zemědělských pozemků, která je stanovena dle 
vyhlášky ministerstva zemědělství č. 412/2008 Sb., v platném znění, 
pro území Moravská Třebová na 7,47 Kč / 1m2, bez DPH.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3956/R/240314 Rozpočtové opatření č. 1/2014 rozpočtu města - poskytnutí finančních 
příspěvků uvedeným subjektům, příspěvky budou uhrazeny 
z vyčleněné rozpočtové rezervy (včetně zapojení rezervy vyčleněné 
pro 2. kolo poskytování finančních příspěvků ve výši 14.000 Kč):

AVZO Technické sporty   6.000 Kč 
39. ročník Dětřichovského memoriálu

Martin Komoň, Západní 18, Mor. Třebová 12.000 Kč
fotbalové prázdniny - týdenní sportovní akce (14. ročník)

Divadelní kroužek J. K. Tyla Moravská Třebová    5.000 Kč
vzdělávání členů kroužku, účast na divadelních kurzech, 
seminářích a přehlídkách, výroba rekvizit, kostýmů…

Komise památkové péče    3.000 Kč
organizace výstavy historických vyobrazení Moravské Třebové

TJ Cykloklub Jevíčko 10.000 Kč
zahájení a start 1. etapy 38. ročníku cyklistického závodu mládeže v Mor. Třebové

Český svaz bojovníků za svobodu, o. s.    6.000 Kč
účast na vzpomínkových akcích, spolupráce se školami

Sdružení FERMÁTA 15.000 Kč
účast a doprava na vystoupeních, reprezentace města, spolupráce s partnerským
městem

Bonus Gym Jevíčko          0 Kč
účast na národních a mezinárodních sportovních soutěžích

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v  Moravské Třebové 10.000 Kč
oprava a údržba bytu na faře

Náboženská obec Církve československé husitské 
v Moravské Třebové                                                                                            0 Kč
vydání publikace, osvětové přednášky o filozofii a křesťanství

SK8 Slalom Polička           0 Kč
uspořádání a zabezpečení MS ve slalomu na skateboardu v roce 2014

Eva Kalábová, Horní 6, Moravská Třebová    8.000 Kč
mažoretky Střípky - účast na soutěžích, reprezentace Moravské Třebové,
vybavení mažoretek…
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Občanské sdružení KONTAKT Ústí nad Orlicí           0 Kč
provoz krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí

Konfederace politických vězňů ČR    2.000 Kč
činnost pobočky

ZO Českého zahrádkářského svazu Moravská Třebová   5.000 Kč
organizace zahrádkářské výstavy a akce Rozkvetlé město

 Active 21 o. s.    4.000 Kč
organizace akce Den dětí v areálu zámku v Moravské Třebové

CANTES o. s. skupina Polička    2.000 Kč
návštěvy canisterapeutického týmu ve speciální škole 

Barbora Cinová 0 Kč
účast na pěveckých soutěžích, festivalech, doprava, ubytování …

Průmyslové muzeum Mladějov     5.000 Kč
oprava části střechy bývalé parní elektrárny

Průmyslové muzeum Mladějov 0 Kč
tisk a distribuce propagačních materiálů

Bc. Jitka Štolová, Boršov 42, Moravská Třebová     8.000 Kč
mažoretky Espiral – pronájem tělocvičny, účast na soutěžích, vybavení,…

Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310   20.000 Kč
organizace projektových dnů ve spolupráci se ZŠ Palackého

Tělocvičná jednota Sokol Městečko Trnávka     5.000 Kč
organizace 7. ročníku mezinárodního turnaje fotbalových přípravek

Integrovaná střední škola Moravská Třebová   20.000 Kč
výměnná odborná praxe žáků se školou ze Žiaru nad Hronom

Římskokatolická farnost Moravská Třebová   10.000 Kč
úhrada nákladů spojených s plynovým vytápěním rodinného a mateřského 
centra Sluníčko

Naproti, o. p. s.     5.000 Kč
vybavení venkovního posezení v areálu klášterní zahrady, realizace dětského koutku

„Twirlgirls Moravská Třebová“   10.000 Kč
účast na Mistrovství Evropy v Belgii

Jakub Teplý, B. Němcové 2, Moravská Třebová            0 Kč
expedice Gruzie, horská turistika

Roman Langr, Linhartice 194     5.000 Kč
příprava na 4. ročník MS vysokohorských nosičů ve Vysokých Tatrách

MÉDEA – o.s. 0 Kč
práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí - pořízení 9 místného 
dodávkové motorového vozidla – mikrobusu

Ing. Helena Gálová, Staré Město 148 0 Kč
účast na soutěžích s taneční skupinou Crazy cats

Příspěvky do sdružení

Sdružení historických sídel   11.000 Kč
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Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje   11.000 Kč

Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43   11.000 Kč

Asociace měst pro cyklisty                                                                             10.000 Kč

CELKEM (vč. příspěvků do sdružení)          219.000 Kč

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

3957/R/240314 Následující limity mzdových prostředků příspěvkových organizací 
města na rok 2014:

1. Kulturní služby města Moravská Třebová - limit mzdových 
prostředků (vč. náhrad, bez zákonných odvodů, vč. OON)

                                                3.080.000 Kč 

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

                                              21.140.000 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, 
vč. dotace ÚP)                                                    280.000 Kč

5. I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres 
Svitavy - limit mzdových prostředků (vč. náhrad bez zák. odvodů, 
vč. OON, vč. dotací poskytnutých od jiných subjektů)

                         195.000,00 Kč

6. II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres 
Svitavy - limit mzdových prostředků (vč. náhrad, bez zák. odvodů, 
vč. OON, vč. dotace ÚP)                                          167.000 Kč

7. Základní umělecká škola Moravská Třebová - limit mzdových 
prostředků (OON bez zákonných odvodů) 46.000 Kč

8. Dům dětí a mládeže Moravská Třebová - limit mzdových 
prostředků (bez zákonných odvodů, vč. OON)          125.000 Kč

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

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

3958/R/240314 Předložené odpisové plány pro rok 2014 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

Základní umělecká škola Moravská Třebová

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

3959/R/240314 Dočasné použití finanční prostředků ve výši 50.000 Kč z rozpočtu 
města určených na krytí provozních výdajů příspěvkové organizace 
Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy na 
realizaci projektu Pod modrou oblohou (pořízení cen).

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

3960/R/240314 Zahraniční pracovní cestu JUDr. Miloše Izáka a Bc. Nikoly 
Jakoubkové do Banské Štiavnice ve dnech 
29. - 30.03.2014.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

3961/R/240314 Uzavření smlouvy o umístnění týraných zvířat do náhradní péče, 
uzavřené mezi městem Moravská Třebová a ZO ČSOP Zelené 
Vendolí, IČ 70920907, se sídlem Vendolí 42, 569 14 Vendolí, dle 
předloženého návrhu.

Zodp.: Ing. Pavel Báča, vedoucí OŽP

3962/R/240314 Pořádání trhů na nám. T.G. Masaryka v Moravské Třebové 
organizovaných firmou Ing. František Fiala, ul. Fügnerova 1140, 
Kostelec nad Orlicí  čtvrtletně s tím, že budou dodržena pravidla pro 
pořádání trhů schválená radou města dne 05.05.2008 usnesením č. 
1182/R/050508 a jednorázový poplatek za pořádání trhu ve výši 
20.000 Kč/trh.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3963/R/240314 Předložený vzor nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících 
podnikání včetně příloh v majetku města Moravská Třebová, která 
bude uzavírána mezi Městem Moravská Třebová jako pronajímatelem, 
Technickými službami Moravská Třebová s. r. o. jako pronajímatelem 
v zastoupení a novým nájemcem s platností od 1. 1. 2014.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3964/R/240314 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 1 o 
velikosti 1 + 0 na ul. Bránské č. o. 12 v Moravské Třebové s  platností 
od 1. 3. 2014 s podmínkou úhrady dlužného nájemného vůči městu po 
splatnosti  v pravidelných měsíčních splátkách. Nájemní smlouva 



Město Moravská Třebová 7

Usnesení rady města ze dne 24.03.2014

bude prodlužována vždy o 1 měsíc v případě úhrady nájmu za 
příslušný měsíc a úhrady splátky dlužného nájemného v pravidelné 
měsíční splátce.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3965/R/240314 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok 

1. na byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na ul. Farní č. o. 18 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 4. 2014

2. na byt č. 17 o velikosti 2 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 4. 2014

3. na byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 9 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 4. 2014

4. na byt č. 10 o velikosti 2 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 4. 2014

5. na byt č. 9 o velikosti 1 + 1 na ul. Farní č. o. 18 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 4. 2014

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3966/R/240314 Uzavření nájemní smlouvy na dobu 6 měsíců na byt č. 2 o velikosti 2 
+ 1 na ul. Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové s platností od 1. 4. 
2014.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3967/R/240314 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 4 o 
velikosti 2 + 1 na ul. Olomoucké č. o. 17 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 4. 2014 s podmínkou úhrady dlužného nájemného a 
dalších závazků vůči městu po splatnosti  v pravidelných měsíčních 
splátkách. Nájemní smlouva bude prodlužována vždy o 1 měsíc 
v případě úhrady nájmu za příslušný měsíc a úhrady splátky dluhů 
v pravidelné měsíční splátce.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3968/R/240314 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 4 o 
velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 4. 2014 s podmínkou úhrady dlužného nájemného 
vůči městu po splatnosti  v pravidelných měsíčních splátkách. Nájemní 
smlouva bude prodlužována vždy o 1 měsíc v případě úhrady nájmu 
za příslušný měsíc a úhrady splátky dlužného nájemného v pravidelné 
měsíční splátce.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3969/R/240314 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 8 o 
velikosti 2 + 1 na ul. Nádražní č. o. 17 v Moravské Třebové s platností 
od 1. 4. 2014 s podmínkou úhrady dlužného nájemného vůči městu po 
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splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy a úhrady dalších 
závazků vůči městu po splatnosti v pravidelných měsíčních splátkách. 
Nájemní smlouva bude prodlužována vždy o 1 měsíc v případě úhrady 
nájmu za příslušný měsíc a úhrady splátky dlužného závazku
v pravidelné měsíční splátce.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3970/R/240314 1. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. 
Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové se zájemci. 

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

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3971/R/240314 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 1 o 
velikosti 1 + 0 na ul. Olomoucké 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

3972/R/240314 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 3 o 
velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 12 v Moravské Třebové se zájemci.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3973/R/240314 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 1A  o 
velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 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

3974/R/240314 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 1B o 
velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 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

3975/R/240314 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 4 o velikosti 
2 + 1 na Zámeckém náměstí č. o. 1 v Moravské Třebové.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
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3976/R/240314 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 2 o velikosti 
2 + 0 na Zámeckém náměstí č. o. 1 v Moravské Třebové.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
3977/R/240314 V souladu s ustanovením § 2288, odst. 1) písm. a občanského 

zákoníku v platném znění, výpověď z nájmu bytu č. 1 o velikosti 1 + 1
na ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové, neboť porušil zejména ust. § 
2256 odst. 1) občanského zákoníku tím, že řádně neužíval byt, z jeho 
bytu vycházel zápach a na výzvy vlastníka neumožnil prohlídku bytu. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3978/R/240314 Výjimku z vnitřního předpisu č. 7/2010, Pravidla pro přijímání a 
evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města
Moravská Třebová, čl. 2, odst. 1., písm. b), tj. zaevidování žádosti 
vlastníka nemovitosti, o přidělení městského bytu.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3979/R/240314 Záměr pronájmu části nebytového prostoru o výměře 11,52 m2

v objektu č.  p. 189 na ul. Komenského č. o. 61 v Moravské Třebové. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s měsíční výpovědní 
lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
2532/031297. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3980/R/240314 Záměr pachtu části pozemku parc. č. 1374/1 o výměře 50 m2, druh 
pozemku zahrada, v obci a v katastrálním území Moravská Třebová, 
na ul. Školní, za účelem využití jako zahrady u bytového domu.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3981/R/240314 Pacht části pozemku parc. č. 851 o výměře 115 m2, druh pozemku 
zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. 
Olomoucké za účelem využití jako zahrady u bytového domu. 
Smlouva bude uzavřena s účinností od 1. května 2014, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné bude stanoveno 
dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 2.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3982/R/240314 Pronájem pozemků:

1. pozemku parc. č. 3385/1 o celkové výměře 6231 m2, druh 
pozemku trvalý travní porost, v obci a katastrálním území 
Linhartice,

2. pozemku parc. č. 3387/1 o výměře 6 573 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, v obci a katastrálním území Linhartice,

3. pozemku parc. č.  3384 o celkové výměře 891 m2, druh pozemku 
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ostatní plocha, v obci a katastrálním území Linhartice,

4. pozemku parc. č. 3386 o celkové výměře 1 559 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, v obci a katastrálním území Linhartice,

5. stavby překladiště odpadů na pozemcích parc. č. 3384 a 3368 
v obci a katastrálním území Linhartice

Technickým službám Moravská Třebová s.r.o., IČ 25970399, se 
sídlem Moravská Třebová, Zahradnická 21, PSČ 571 01, za účelem 
provozování překladiště odpadů. Nájemné za pronájem pozemků 
bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1738/050405, bod 2. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. Pronájem pozemků a staveb bude proveden dle 
předloženého návrhu od 1. ledna 2014.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3983/R/240314 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2266/2 o celkové výměře 961 
m2 (jedná se cca o 450 m2), druh pozemku ostatní plocha v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Olomoucká. Žadatel 
předloží jako součást žádosti studii využití předmětného pozemku.            

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3984/R/240314 Záměr prodeje podílu ideálních 5631/10000 stavební parcely č. 808 
o výměře 326 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, část Předměstí 
na ul. Olomoucká v obci a katastrálním území Moravská Třebová. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3985/R/240314 Záměr prodeje pozemku parc. č. 1946/7 o výměře 123 m2, kultura 
zahrada a pozemku parc.č. 1947/2 o výměře 5 m2, kultura ostatní 
plocha  vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce 
Předměstí, ul. U Písku. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3986/R/240314 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování 
zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová na pozemcích p. č. 303/16 a p.
č. 1739/1, 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/m trasy plus DPH v zákonné výši, 
na dobu neurčitou. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí 
oprávněný z věcného břemene.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3987/R/240314 Uzavření smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro zařízení -
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podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na 
pozemcích parc. č. 3812/1, parc. č. 3808/26, parc. č. 3810 v obci 
Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, 
s Telefónica Czech Republic, a.s. Rozsah věcného břemene je 
vyznačen v geometrických plánech, které jsou nedílnou součástí 
smluv. Služebnost bude zřízena za úplatu, formou jednorázové 
odměny stanovené dohodou ve výši 200 Kč/bm bez DPH, celkem 
2.932 Kč bez DPH. Náklady spojené s uzavřením smluv uhradí 
oprávněný z věcného břemene.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3988/R/240314 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování 
stavby plynárenského zařízení „Reko MS Moravská Třebová, 
Lanškrounská SPP 1.50001914.2221“ v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová na pozemcích p. č. 964/2, 997, 964/3 s RWE 
Distribuční služby, s.r.o. 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

3989/R/240314 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování 
stavby plynárenského zařízení „Reko MS Moravská Třebová, 
Garážní+2 SPP 1.50002040.2221“ v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová na pozemcích parc. č. 2489, 2556/1, 2556/13 s 
RWE Distribuční služby, s.r.o. 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

3990/R/240314 Výjimku z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, na realizaci Restaurování vnitřního 
kamenného schodiště domu na nám. TGM 34/25, Moravská Třebová. 
Restaurování bude realizováno bez výběrového řízení ak. sochařem 
Martinem Pokorným, restaurátorem, Jeseniova 67, 130 00 Praha 3, 
IČ:  64564673.
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Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

3991/R/240314 Uzavření smlouvy o dílo „Restaurování vnitřního kamenného 
schodiště domu na nám. TGM 34/25, Moravská Třebová“ s ak. 
sochařem Martinem Pokorným, restaurátorem, Jeseniova 67, 130 00 
Praha 3, IČ:  64564673 dle předloženého návrhu.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

3992/R/240314 Výjimku z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, na opravu korouhve věže radnice, 
Moravská Třebová. Oprava bude realizováno bez výběrového řízení 
Jiřím Kobylkou, Jiráskova 1386/105, Moravská Třebová - Předměstí, 
57101 , IČ: 11096993.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

3993/R/240314 Uzavření smlouvy o dílo „Oprava korouhve na věži radnice, Moravská 
Třebová“ s Jiřím Kobylkou, Jiráskova 1386/105, Moravská Třebová -
Předměstí, 57101 , IČ: 11096993 dle předloženého návrhu.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

3994/R/240314 Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku – Oprava povrchů po 
výměně sítí ulice Garážní, Moravská Třebová s firmou M - SILNICE 
a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868, podle 
předloženého návrhu.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

3995/R/240314 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku – Oprava povrchů po výměně sítí ulice Garážní, Moravská 
Třebová s firmou M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, 
IČ: 42196868, podle předloženého návrhu.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

3996/R/240314 Uzavření Smlouvy č. 11095516 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP, předmětem které je 
poskytnutí dotace na akci  „Revitalizace údolní nivy Třebůvky v lokalitě 
Knížecí louka“ (biocentrum), s organizací Státní fond životního 
prostředí České Republiky se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 
Praha 11, IČ: 00020729, v souladu s předloženým návrhem.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
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Rada města neschvaluje:

3997/R/240314 Záměr prodeje pozemku parc. č. 3787 o výměře 179 m2, kultura 
ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, Sušice. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

3998/R/240314 Výjimku z vnitřního předpisu č. 7/2010, Pravidla pro přijímání a 
evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města
Moravská Třebová, čl. 2, odst. 2., písm. d), tj. zaevidování žádosti 
Barbory Sivákové, bytem Moravská Třebová, č. p. 4, ul. Svitavská č. 
o. 11, která je dlužníkem města Moravská Třebová, o přidělení 
městského bytu.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města neuděluje souhlas:

3999/R/240314 K ubytování na městské ubytovně na ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské 
Třebové.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města jmenuje:

4000/R/240314 Komisi pro udělování ceny města Moravská Třebová za rok 2013 
v tomto složení:

- JUDr. Miloš Izák (člen zastupitelstva města)
- Ing. Pavel Brettschneider (člen zastupitelstva města)
- PaedDr. Hana Horská (členka zastupitelstva města)
- Mgr. Dagmar Zouharová (tisková mluvčí)
- Ludmila Koláčková (bývalá ředitelka městské knihovny)
- Ludmila Lišková (koordinátorka projektu Zdravé město Moravská 

Třebová)
- Jarmila Dvořáková (zástupkyně ředitelky Kulturních služeb města 

Moravská Třebová)

Z: Jarmila Dvořáková, zástupkyně ředitelky Kulturních služeb města 
Moravská Třebová

4001/R/240314 Ve věci uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v majetku města 
Moravská Třebová komisi pro otevírání obálek s žádostmi o účast v 
jednacím řízení s uveřejněním, uveřejněného dne 18. února 2014 
zadavatelem ve Věstníku veřejných zakázek pod názvem 
„Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných 
objektech v majetku města Moravská Třebová“ (evidenční číslo 
zakázky: 481594) ve složení:
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- Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník 
- Ing. Miloš Mička, člen, PaedDr. Pavlína Baslerová náhradník 
- Bc. Viera Mazalová, člen, Jana Fabianová, náhradník 
- Andrea Drozdová Šramová, člen, Eva Musilová, náhradník
- Bc. Gabriela Horčíková, člen, Bc. Kateřina Horáková, náhradník

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města bere na vědomí:

4002/R/240314 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.

4003/R/240314 Předloženou zprávu o provedené inventarizaci hmotného majetku, 
zásob, pohledávek, závazků a cenin města Moravská Třebová k 
31.12.2013.

4004/R/240314 Předložené informace o umístění a možnosti dalšího využití pozemku 
parc. č. 2616/1 v obci a katastrálním území Moravská Třebová.

4005/R/240314 Předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 
17.03.2014.

4006/R/240314 Předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a 
péče o děti konané dne 26.02.2014.

4007/R/240314 Předloženou zprávu z jednání komise památkové péče rady města 
dne 17.03.2014.

4008/R/240314 Předložené výsledky Fóra Zdravého města z 22.01.2014 a následné 
ověřovací ankety – 10 P Moravské Třebové, stanovení jednotlivých 
garantů a řešení jednotlivých problémů města Moravská Třebová.

4009/R/240314 Předložený návrh úprav kruhového objezdu na ul. Brněnské s tím, že 
nedoporučuje návrh realizovat.

4010/R/240314 Předpokládaný dopad projektu „Zavádění ICT v územní veřejné 
správě“ do běžných výdajů rozpočtu města.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:

4011/R/240314 Schválit předloženou zprávu o provedené inventarizaci hmotného a 
nehmotného majetku, zásob, pohledávek, závazků a cenin města 
Moravská Třebová k 31.12.2013.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

4012/R/240314 Schválit příspěvky z rozpočtu města na opravu nemovitých kulturních 
památek v roce 2014 takto:
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Objekty v majetku města
stát město vlastník celkem

Radnice, nám. TGM 32/29
- obnova fasády do dvora

149.000 - 149.096 298.096

Radnice, nám. TGM 32/29
- oprava korouhve na věži

17.000 - 17.256 34.256

Dům, ul. Farní 26/1
- obnova střechy

484.000 - 485.493 969.493

Dům, nám. TGM 36/21
- restaurování portálu

25.000 - - 25.000

Dům, nám. TGM 35/23
- restaurování portálu

25.000 - - 25.000

Dům, nám. TGM 36/21
- obnova fasády 1.NP

20.000 - 21.875 41.875

Dům, nám. TGM 35/23
- obnova fasády 1.NP

26.000 - 27.859 53.859

Dům, nám. TGM 34/25
- restaurování schodiště

194.000 - - 194.000

Objekty v majetku fyzických osob
Dům, nám. TGM 57/17
- obnova fasády

123.000 25.000 98.795 246.795

Dům, Zámecké nám. 56/2
- restaurování portálu a soklu

134.000 - 500 134.500

Dům, nám. TGM 121/18
- oprava střechy a vnitř. prostor

91.000 19.000 72.817 182.817

Dům, ul. Cihlářova 4/17
- obnova střechy a oken

123.000 25.000 99.831 247.831

Dům, nám. TGM 113/8
- restaurování vnitřních portálů

56.000 - 925 56.925

Objekty v majetku církve
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
- restaurování varhan

363.000 - 60.000 423.000

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

4013/R/240314 Schválit rozpočtové opatření č. 2/2014 rozpočtu města – rozdělení 
Interního grantu Zdravého města a MA 21 takto:

Komu Účel Výše příspěvku

Junák, svaz skautů a skautek, 
středisko Mor. Třebová

Cesta na severozápad 2 000 Kč

Junák, svaz skautů a skautek, 
středisko Mor. Třebová

Operace PVC 800 Kč

Hvězdárna Moravská Třebová Než se rozsvítí hvězda betlémská 500 Kč

Hvězdárna Moravská Třebová Malý Messierův maratón, III. ročník 500 Kč

Hvězdárna Moravská Třebová Počítání slziček sv. Vavřince 500 Kč
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Oblastní charita Moravská Třebová Zeptej se mě 2 000 Kč

Oblastní charita Moravská Třebová Ukaž, co umíš 1 500 Kč

Speciální základní škola, mateřská 
škola a praktická škola Moravská 
Třebová

Účast žáků na úklidu odpoč. lokalit 1 000 Kč

Speciální základní škola, mateřská 
škola a praktická škola Moravská 
Třebová

Voda je náš kamarád 1 000 Kč

Základní kynologická organizace č. 
308 Moravská Třebová

Kynologické závody na krajské úrovni 1 500 Kč

Naproti, o.p.s. Kampaň Dny zdraví - zdravý životní styl –
zdravá výživa

1 500 Kč

Naproti, o.p.s. Den bez tabáku - Nahraďte cigaretu 1 500 Kč

Základní škola Moravská Třebová, 
Čs. armády 179, okres Svitavy

Výtvarné dílny 1 200 Kč

Základní škola Moravská Třebová, 
Čs. armády 179, okres Svitavy

Setkání rodičů a dětí přípravné třídy 500 Kč

Základní škola Moravská Třebová, 
Čs. armády 179, okres Svitavy

Moravskotřebovský geocaching 1 000 Kč

Základní škola Moravská Třebová, 
Čs. armády 179, okres Svitavy

Máme rádi přírodu 1 000 Kč

Základní škola Moravská Třebová, 
Čs. armády 179, okres Svitavy

Psychomotorické hry – poznáváme se 
navzájem

1 000 Kč

Dům dětí a mládeže Moravská 
Třebová

Dny vody v Moravské Třebové 2 000 Kč

Dům dětí a mládeže Moravská 
Třebová

Pohádková zahrada 1 500 Kč

Dům dětí a mládeže Moravská 
Třebová

Mikulášský karneval 1 000 Kč

Dům dětí a mládeže Moravská 
Třebová

Čarodějnický rej v podzámčí 2 000 Kč

Dům dětí a mládeže Moravská 
Třebová

Pejskiáda 1 000 Kč

Dům dětí a mládeže Moravská 
Třebová

Halloween na Majáku aneb Po stopách 
ztracených lampiónů

1 000 Kč

Dům dětí a mládeže Moravská 
Třebová

Den Země - "Ferda cvičí mraveniště" 3 000 Kč

Dům dětí a mládeže Moravská 
Třebová

Dětský den s koňmi 1 000 Kč

Dům dětí a mládeže Moravská 
Třebová

Velký dětský den - S tebou mě baví svět 1 500 Kč

Dům dětí a mládeže Moravská 
Třebová

Rozloučení s létem "Jablkohrátky" 500 Kč

Dům dětí a mládeže Moravská 
Třebová

Ježíškovská pošta a Ježíšek dětem 1 500 Kč

Dům dětí a mládeže Moravská 
Třebová

Švihadlový čtyřboj 1 000 Kč

Dům dětí a mládeže Moravská 
Třebová

Gymnastický čtyřboj 1 000 Kč

Dům dětí a mládeže Moravská 
Třebová

Malý Dětřichovský memoriál 1 000 Kč
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Dům dětí a mládeže Moravská 
Třebová

Memoriál Jarky Vojířové 1 000 Kč

Dům dětí a mládeže Moravská 
Třebová

Den leváků na ledě 1 000 Kč

Markéta Kolářová, Jiráskova 97, 
Moravská Třebová

Cvičení + zdravá strava 0 Kč

Celkem 40 000 Kč

Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta města

4014/R/240314 Schválit prodej  bytové jednotky č. 352/11 v domě č. p. 352, č. o. 38 
na ul. Olomoucké na stavebním pozemku parc. č. 2254, včetně 
spoluvlastnického podílu 325/10000 na společných částech budovy a 
na předmětném stavebním pozemku v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Předměstí za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 183.000 Kč, kterou kupující uhradí formou 
pravidelných měsíčních splátek po dobu 7 let, úročených 10 % p. a. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

4015/R/240314 Schválit předložený koncesní projekt zpracovaný firmou 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 4, Praha 
5, pro výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

4016/R/240314 Schválit výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu ve 
městě Moravská Třebová formou koncesního řízení dle časového 
harmonogramu uvedeného v koncesním projektu.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

4017/R/240314 Schválit zapojení města do výzvy č. 22 IOP Konsolidace IT a nové 
služby TC obcí, projekt „Zavádění ICT v územní veřejné správě“.

Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST

Rada města vyhlašuje:

4018/R/240314 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek 
malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku „Vybudování 
zemního valu nad lokalitou Strážnického“ a schvaluje:

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:

- STRABAG a.s., Zábřežská 74, 787 24 Šumperk, IČ: 60838744
- SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby 

VÝCHOD, 393 01 Pelhřimov, K Silu 1143, IČ: 48035599
- M-Silnice a.s., Za Pivovarem 611, 537 40 Chrudim, IČ: 

42196868   
- MATOUŠEK CZ a.s., Olomoucká 226, 569 43 Jevíčko, IČ: 
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27736962
- S a M silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 

Litomyšl, IČ: 25274104

2. Hodnotící komisi ve složení:

- JUDr. Miloš Izák - člen, Ing. Pavel Brettschneider -náhradník, 
- Karel Musil - člen, Eva Štěpařová - náhradník 
- Ing. Josef Jílek - člen, RNDr. Josef Ošťádal – náhradník

3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky:

- celková nabídková cena bez DPH - 100%

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

4019/R/240314 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek 
malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Zpracování 
studie proveditelnosti a žádosti o finanční podporu v rámci 
integračního operačního programu na projekt „Konsolidace IT a nové 
služby TC ORP Moravská Třebová“ a schvaluje:

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:

- CORTIS Consulting s.r.o., Plzeň 3, Skvrňany, Teslova 1202/3, 
IČ: 26397668

- Ing. Andrej Kašický, Moravská Třebová, Předměstí, 
Strážnického 1589/2, IČ: 86983768

- VIAVIS a.s., Ostrava - Vítkovice, Obránců Míru 237/35, PSČ 
703 00, IČ: 25848402

2. Hodnotící komisi ve složení:

- Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník
- Ing. Miloš Mička, člen, Ing. Josef Jílek, náhradník
- Ing. Marek Němec, člen, Bc. Radim Šmehlík, DiS., náhradník 
- Ing. Pavel Šafařík, člen, Ing. Dana Buriánková, náhradník
- Ing. Stanislav Zemánek, člen, JUDr. Jana Zemánková, 

náhradník

3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky:

- Celková nabídková cena v Kč bez DPH - 100 %

Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST

Rada města ruší:

4020/R/240314 Část svého usnesení č. 3898/R/030314, kterým schválila uzavření 
nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 1 o velikosti 1 + 0 na 
ul. Bránské č. o. 12 v Moravské Třebové s Rostislavem Košinou, 
bytem tamtéž, s platností od 1. 3. 2014.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
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Rada města:

4021/R/240314 Stahuje z jednání tisk č. 27 z 03.03.2014 (Výkup pozemku parc.  č. 
3504/104  v obci a k. ú. Moravská Třebová) z důvodu možného 
budoucího řešení vlastnictví pozemku v rámci komplexních 
pozemkových úprav.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

V Moravské Třebové 24.03.2014
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

JUDr. Miloš Izák
starosta města

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




