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Usnesení 
 
z 16. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 02.05.2011 od 
16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 
členů rady města. 
  
 
Rada města  schvaluje:  
 
424/R/020511 Vnitřní předpis č. 4/2011, zadávání zakázek malého rozsahu, v souladu 

s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

425/R/020511 Finanční dary občanům za jejich práci v komisích rady města za rok 
2010 v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

426/R/020511 Poskytnutí odměn ředitelům škol a školských zařízení: 
- Mgr. Lence Bártové, ředitelce Základní školy Moravská Třebová, Čs. 

armády 179, okres Svitavy 
- Mgr. Petru Vágnerovi, řediteli Základní školy Moravská Třebová, 

Palackého 1351, okres Svitavy 
- Mgr. Jaroslavě Skácelíkové, ředitelce Základní školy Moravská 

Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy 
- Mgr. Pavlu Vaňkátovi, řediteli Základní umělecké školy Moravská 

Třebová  
- Haně Kotoulkové, ředitelce I. Mateřské školy Piaristická 137, 

Moravská Třebová, okres Svitavy 
- Magdě Srncové, ředitelce II. Mateřské školy Jiráskova 1141, 

Moravská Třebová, okres Svitavy 
- Jiřímu Kobylkovi, řediteli Domu dětí a mládeže Moravská Třebová, 

okres Svitavy  
dle předloženého návrhu. 
Tyto odměny budou vyplaceny ze mzdových prostředků příslušné školy, 
školského zařízení. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

427/R/020511 Předloženou smlouvu o delegaci veřejné služby z města Moravská 
Třebová na Technické služby Moravská Třebová s.r.o. 
 
Z: Mgr. Irena Škadrová, vedoucí OSVZ 
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428/R/020511 Organizační změnu - ruší pracovní místo koordinátora veřejné služby v 
rámci Městského úřadu Moravská Třebová, odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví k 31.05.2011. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

429/R/020511 Zřízení pracovního místa koordinátora veřejné služby v rámci 
Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. od 01.06.2011 v souladu 
se smlouvou o delegaci veřejné služby z města Moravská Třebová na 
Technické služby Moravská Třebová s.r.o. 
 
Z: Bc. Gabriela Horčíková, ředitelka Technických služeb 
 

430/R/020511 Využití nabídky Centra dalšího vzdělávání MARLIN, s.r.o. na zřízení 
dotovaného pracovního místa v rámci regionálního individuálního 
projektu „Pružné formy pracovní doby – Šance pro vás“. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

431/R/020511 Organizační změnu v rámci Městského úřadu Moravská Třebová, 
spočívající ve zřízení pracovního místa v rámci odboru kancelář 
starosty a tajemníka – asistentky na období 01.06.2011 – 31.05.2012, a 
z toho vyplývající zvýšení počtu zaměstnanců města zařazených do 
městského úřadu z 82 na 83 a počtu pracovních úvazků z 81,5 na 82,5,  
a to od 01.06.2011 do 31.05.2012. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

432/R/020511 Prodej   notebooku – IBM ThinkPad X61s, myš BENQ M310+mini 
Optical Wireless USB (dobíjení přes USB) Black, Zdeňku Stupkovi 
podle předloženého návrhu. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

433/R/020511 Výpůjčku notebooku Acer Aspire 1650, optická USB myš členu rady 
města  Peteru Kopunczovi podle předloženého návrhu. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

434/R/020511 Uzavření dodatku smlouvy  č. OKST 5/08 o výpůjčce notebooku HP 
Compaq 6820s včetně příslušenství  s Ing. Pavlem Brettschneiderem, tj. 
prodloužení doby užívání počítače.  
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

435/R/020511 Uzavření dodatku smlouvy  č. OKST 8/08 o výpůjčce notebooku IBM 
ThinkPad X61 včetně příslušenství  s Ing. Václavem Mačátem, tj. 
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prodloužení doby užívání počítače. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

436/R/020511 Uzavření smlouvy mezi městem Moravská Třebová a Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, IČ 00020338, se 
sídlem Hroznová 2/63, 656 06 Brno, předmětem které je poskytnutí 
přístupu do modulu sedimenty v rámci registru LPIS dle předloženého 
návrhu. 
 
Z: Ing. Pavel Báča, vedoucí OŽP 
 

437/R/020511 Udělení trvalé výjimky ze směrnice č. 11/2010, Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu pro zadávání zakázek k rozšiřování 
Městského kamerového dohlížecího systému. 
Městská policie není povinna při rozšiřování Městského kamerového 
dohlížecího systému postupovat v souladu s vnitřním předpisem č. 
11/2010.   
 
Z: Karel Bláha, velitel městské policie  
 

438/R/020511 Udělení trvalé výjimky ze směrnice č. 11/2010, Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu pro pořizování součástí služebních stejnokrojů 
užívaných k činnosti strážníků Městské policie Moravská Třebová. 
Městská policie není povinna při pořizováních součástí služebních 
stejnokrojů postupovat v souladu s vnitřním předpisem č. 11/2010.   
 
Z: Karel Bláha, velitel městské policie  
 

439/R/020511 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 5 o velikosti 1 
+ 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s platností od 01.05.2011. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

440/R/020511 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 8 o velikosti 2 
+ 1 na ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové s platností od 
01.05.2011. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

441/R/020511 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 4 o velikosti 2 
+ 1 na ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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442/R/020511 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 1 o velikosti 2 
+ 1 na ul. Bránské č. o. 16 v Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

443/R/020511 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 4 o 
velikosti 1 + 1 na ul. Cihlářově č. o. 8 v Moravské Třebové s tím, že 
nájemce bude vyzván k úhradě závazků po splatnosti vůči městu a 
pokud uhradí měsíční splátku, bude nájemní smlouva opět prodloužena 
o 1 měsíc. Tímto způsobem bude nájemní smlouva v případě úhrady 
splátek prodlužována do 31.12.2011. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

444/R/020511 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 5 o velikosti 1 
+ 1 na ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové se zájemci ve stanoveném 
pořadí. 
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 
 

445/R/020511 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 4 o velikosti 1 
+ 1 na ul. Jiráskově č. o. 126 v Moravské Třebové se zájemci ve 
stanoveném pořadí. 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

446/R/020511 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nemovitosti – nebytového 
prostoru o výměře 30,9 m2 v domě č. p. 56 na Zámeckém náměstí č. o. 
6 v Moravské Třebové.  
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
2532/031297.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

447/R/020511 Záměr pronájmu 2 částí pozemku par. č. 1375 o výměrách 27 m2 a 27 
m2, kultura zahrada, na ul. Školní, v obci a k. ú. Moravská Třebová, za 
účelem zřízeni zahrad u bytového domu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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448/R/020511 Záměr pronájmu části pozemku par. č. 1347/1 o výměře 52 m2, kultura 
zahrada, na ul. Školní, v obci a k. ú. Moravská Třebová, za účelem 
zřízeni zahrady u bytového domu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

449/R/020511 Pronájem části pozemku par. č. 2779/1 o výměře 14 m2, kultura ostatní 
plocha, na ul. Dr. Janského, v obci a k. ú. Moravská Třebová za účelem 
zřízeni zahrady u bytového domu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

450/R/020511 Pronájem části pozemku par. č. 2779/1 o výměře 18 m2, kultura ostatní 
plocha, na ul. Dr. Janského, v obci a k. ú. Moravská Třebová za účelem 
zřízeni zahrady u bytového domu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

451/R/020511 Pronájem části pozemku par. č. 2779/1 o výměře 60 m2, kultura ostatní 
plocha, na ul. Dr. Janského, v obci a k. ú. Moravská Třebová za účelem 
zřízeni zahrady u bytového domu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

452/R/020511 Záměr prodeje pozemku parc. č. 2529/2 o výměře 77 m2, kultura 
zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Garážní.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

453/R/020511 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2771/1, kultura orná půda  o 
celkové výměře 97.469 m2 (jedná se cca o 1.000 m2 které jsou 
zakresleny v předložené katastrální mapě) v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Dr. Loubala za účelem výstavby rodinného domu 
v souladu s urbanistickou studií Jihozápad. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

454/R/020511 Záměr prodeje podílu ideálních 549/10000 stavební parcely č. 2778 
z celkové výměry 403 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, část 
Předměstí na ul. Dr. Janského v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

455/R/020511 Záměr prodeje podílu ideálních 1103/10000 stavebních parcel č. 1115, 
1116 a 1117 z celkové výměry 478 m2, kultura zastavěná plocha a 
nádvoří, část Předměstí na ul. Sluneční v obci a katastrálním území 
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Moravská Třebová.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

456/R/020511 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, za účelem zřízení a 
provozování zařízení plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 
229/2 o celkové výměře 13629 m2, parc. č. 1022/1 o celkové výměře 
517 m2 a parc. č. 1022/2 o celkové výměře 840 m2 vedených ve 
zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK), vše 
původní katastrální území Gruna, pro obec a katastrální území Borušov 
s VČP Net, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 485. 
Skutečná poloha plynárenského zařízení včetně rozsahu věcného 
břemene je stanovena a vyznačena v geometrickém plánu č. 77-
121/2009 ze dne 23.2.2010 vyhotoveném spol. Ekoplan s.r.o., se 
sídlem Vondroušova 1210, Praha 6. Geometrický plán  tvoří nedílnou 
součást smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou 
jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene v celkové výši 10.093 
Kč bez DPH. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný 
z věcného břemene. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města  bere na v ědomí:  
 
457/R/020511 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města. 

 
458/R/020511 Předloženou zprávu z jednání komise památkové péče rady města dne 

28.03.2011. 
 

459/R/020511 Předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a 
péče o děti konané dne 28.03.2011. 
 

460/R/020511 Předložený zápis z jednání komise životního prostředí rady města ze 
dne 10.03.2011. 
 

461/R/020511 Předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 
27.4.2011. 
 

462/R/020511 Předloženou zprávu o vyhodnocení veřejné služby za období 
01.01.2010 – 31.012.2010. 
 

463/R/020511 Propůjčení znaku firmě Hochtief CZ za účelem zpracování návrhu a 
realizace kanálových poklopů u projektu odkanalizování Udánek, Sušic, 
Boršova a modernizace ČOV. 
 

464/R/020511 Předloženou zprávu o činnosti a provozu Turistického informačního 
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centra Moravská Třebová za rok 2010. 
 

465/R/020511 Předloženou informaci o postupu prací na přípravě „Farmářských trhů 
v Moravské Třebové“. 

 
 
Rada města doporu čuje zastupitelstvu m ěsta:  
 
466/R/020511 Schválit prodloužení termínů úkolů takto: 

- 1039/Z/111010 z původního termínu 31.03.2011 na nový termín 
06.06.2011 

- 47/Z/061210, bod 2 z původního termínu 30.04.2011 na nový termín 
15.08.2011 

 
Z: příslušní zodpovědní 
 

467/R/020511 Schválit prodej bytového domu č. o. 62, č. p. 402 na pozemku parc. č. 
941, včetně pozemku parc. č. 941 o výměře 646 m2 na ul. 
Lanškrounské v obci a katastrálním území Moravská Třebová za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 800.000 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy s tím, že nejdříve bude uzavřena 
smlouva o budoucí kupní smlouvě.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
   

468/R/020511 Schválit prodej bytové jednotky č. 88/3 v domě na ul. Zámecké č. p. 88, 
č. o. 5a na pozemku parc. č. 208, sestávající se z kuchyně, dvou 
pokojů,   WC a chodby o celkové výměře 55,84 včetně 
spoluvlastnického podílu o velikosti 3104/10000 na společných částech 
domu, na výše uvedeném pozemku, na venkovních úpravách a 
vedlejších stavbách za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 200.000 
Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.    
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

469/R/020511 Schválit prodej  podílu id. 517/10000 na stavebním pozemku parc. č. 
2774 o celkové výměře 405 m2, kultura zastavěná plocha v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Dr. Janského za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 5.651 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

470/R/020511 Schválit prodej  podílu id. 1233/10000 na stavebním pozemku parc. č. 
1113 o celkové výměře 159 m2, kultura zastavěná plocha v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Tyršova  za vzájemně 
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sjednanou kupní cenu ve výši 5.292 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

471/R/020511 Schválit prodej pozemku parc. č. 2018/2 o výměře 16 m2, kultura 
zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Jevíčská za  vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 4.320 
Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

472/R/020511 Schválit prodej  pozemku parc. č. 3791/28 o výměře 130 m2, kultura 
orná půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová, Sušice 
manželům za  vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 15.600 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

473/R/020511 Schválit prodej  pozemku parc. č. 623/6 o výměře 200 m2, kultura 
zahrada a pozemku parc. č. 623/7 o výměře 200 m2, kultura zahrada 
vše v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 28.000 Kč, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

474/R/020511 Schválit prodej  pozemku parc. č. 3044 o výměře 88 m2, kultura zahrada 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, Udánky manželům za  
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 10.560 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

475/R/020511 Schválit podání žádosti o prodej pozemku p.č. st. 306 o výměře 49 m2 v 
katastrálním území Staré Město u Moravské Třebové z vlastnictví ČR, 
právo hospodaření Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 
Hradec Králové do vlastnictví města Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města  vyhlašuje:  
 
476/R/020511 V souladu s vnitřním předpisem č. 10/2010, směrnicí Zadávání zakázek 

malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Pojištění 
movitého a nemovitého majetku města, odpovědnosti za škodu a 
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pojištění vozidel  a  schvaluje: 

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: 
- Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 

45272956 
- ČSOB Pojišťovna a.s., Masarykovo nám.1458, 532 18 

Pardubice, IČ 45534306 
- Allianz Pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656, 186 00 Praha 8, IČ 

47115971 
- Generali pojišťovna a.s.,Bělehradská 132, 120 00 Praha 2, IČ 

61859869 
- Kooperativa pojišťovna, .a.s., Vienna Insurance Group, 

Templova 747/5, 110 01 Praha 1, IČ 47116617 

2. Hodnotící komisi ve složení: 
- Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník 
- Ing. Miloš Mička – člen, RNDr. Josef Ošťádal - náhradník 
- Ing. Mgr. Dana Buriánková – člen, Miroslava Dvořáková - 

náhradník 
- Antonín Lamař – člen, Martin Lána - náhradník 

3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- výsledná cena ročního pojistného 60 %  
- finanční stabilita pojistitele a jeho postavení na pojistném trhu 

v ČR 30 % 
- bonifikace za dosažený škodní průběh 10 % 

4. Pojistné smlouvy budou uzavřeny na 3 roky. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
Rada města ukládá:  
 
477/R/020511 Starostovi města předložit radě města návrh aktualizace pravidel pro 

poskytování odměn ředitelům škol, předškolních a školských zařízení.  
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
    Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
T: 27.06.2011 
 

478/R/020511 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství připravit 
prodej části pozemku parc. č. 2771/1 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Dr. Loubala formou veřejného výběrového řízení 
s tím, že výchozí cena 1 m2 pozemku bude 500 Kč.      
  
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 27.06.2011 
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479/R/020511 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství připravit 
návrh stánkového prodeje „Trhy farmářských produktů“ na nám. T. G. 
Masaryka jednou za čtrnáct dní s tím, že užívání prodejních míst pro 
původce zboží a prvovýrobce bude pro rok 2011 bezplatné. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 23.05.2011 
 

480/R/020511 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství doplnit tisk 
č. 36 (Návrh na zřízení placeného parkoviště-Billa) o upřesnění 
podmínek provozu parkoviště – provozní řád, podmínky provozu mimo 
otevírací dobu marketu, …. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 23.05.2011 

 
 
Rada města:  
 
481/R/020511 Ruší své usnesení č. 3377/R/190710, kterým schválila uzavření 

nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na ul. 
Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

482/R/020511 Odkládá projednání tisků: 
- č. 13 (Bezúplatné připojení objektu firmy AV SAT elektronic k Pultu 

centrální ochrany) 
- č. 35 (Návrh na povolení ke startu horkovzdušného balónu) 
- č. 36 (Návrh na zřízení placeného parkoviště-Billa) 

 
 
V Moravské Třebové 02.05.2011 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 
 

              
JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Ing. Pavel Brettschneider                                                  Ing. Václav Mačát 

      místostarosta města                                                      místostarosta města 
 
 


