
 Město Moravská Třebová 1    

 Usnesení rady města ze dne 30.03.2015 

Usnesení 
 
z 12. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.03.2015 
od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za 
účasti 6 členů rady města. 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
358/R/300315 Předložený program schůze rady města. 

 
359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č.  4346/R/210714 z původního 

termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015. 
 

360/R/300315 Následující limity mzdových prostředků příspěvkových organizací 
města na rok 2015: 

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

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

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

4. Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres 
Svitavy - limit mzdových prostředků (vč. náhrad, bez zákonných 
odvodů, vč. dotace ÚP) 263.000 Kč 

5. I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres 
Svitavy - limit mzdových prostředků (vč. náhrad bez zák. odvodů, 
vč. OON, vč. dotace ÚP) 160.000,00 Kč 

6. II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres 
Svitavy - limit mzdových prostředků (vč. náhrad, bez zák. odvodů, 
vč. OON, vč. dotace ÚP) 122.000 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) 188.000 Kč 

9. Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové - 
limit mzdových prostředků (vč. náhrad, bez zákonných odvodů, 
vč. OON) 1.590.000 Kč 

 
Z: ředitelé organizací 
 
 



 Město Moravská Třebová 2    

 Usnesení rady města ze dne 30.03.2015 

361/R/300315 Dodatečně předloženou aktualizaci odpisového plánu pro rok 2014 
příspěvkové organizace Základní umělecká škola Moravská Třebová 
související s krádeží části ozvučovací techniky. 
 
Z: Mgr. Pavel Vaňkát, ředitel Základní umělecké školy 
 

362/R/300315 Předložené odpisové plány pro rok 2015 následujících 
příspěvkových organizací města Moravské Třebové: 

1. Sociální služby města Moravská Třebová 
2. Kulturní služby města Moravská Třebová 
3. Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres 

Svitavy 
4. Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres 

Svitavy 
5. Základní umělecká škola Moravská Třebová 
 
Z: ředitelé organizací 
 

363/R/300315 Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených 
městem: 

- 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,  

- Mgr. Lence Greplové, ředitelce Městské knihovny Ladislava 
z Boskovic v Moravské Třebové, 

- Jarmile Dvořákové pověřené vedením Kulturních služeb města 
Moravská Třebová, 

dle předloženého návrhu. 

Tyto odměny budou vyplaceny ze mzdových prostředků příslušné 
příspěvkové organizace, nemají vliv na rozpočet města. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

364/R/300315 Čerpání fondu odměn příspěvkové organizace Základní škola 
Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy do výše 20.000 
Kč.  
 
Z: Mgr. Petr Vágner, ředitel ZŠ Palackého 
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365/R/300315 Čerpání částky rezervního fondu z ostatních titulů příspěvkové 
organizace Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, 
okres Svitavy v roce 2015 do výše 110.000 Kč. 
 
Z: Mgr. Petr Vágner, ředitel ZŠ Palackého 
 

366/R/300315 Dočasné použití finančních prostředků rezervního fondu tvořeného 
ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace 
Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 
na realizaci projektu č. CZ.1.07/1.3.00/51.0018 v rámci Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Dotkněme se 
budoucnosti“, na kterém se základní škola podílí jako partner. 
 
Z: Mgr. Petr Vágner, ředitel ZŠ Palackého 
 

367/R/300315 Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí  neinvestiční dotace - 
jako podílu zúčastněných obcí na zabezpečení dopravní obslužnosti 
v regionu zachováním autobusové linky ve směru Žamberk – Brno a 
zpět přes Moravskou Třebovou - s obcemi Staré Město, Rychnov na 
Moravě, Dlouhá Loučka, Křenov, Březina a Slatina, v souladu 
s předloženým návrhem. 
 

Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

368/R/300315 Bezplatné použití znaku města oddílu CK Slovan Moravská Třebová 
na propagačních materiálech k seriálu cyklistických závodů 
Cykloman a Cyklománek 2015 a seriálu Hledá se vítěz. 
 

Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

369/R/300315 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 5 o 
velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 39 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 
 

370/R/300315 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 16 o 
velikosti 2 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 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 
 

371/R/300315 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 se zájemci. 

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

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

372/R/300315 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 1 o 
velikosti 1 + 0 na ul. Olomoucké č. o. 17 v Moravské Třebové . 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

373/R/300315 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 3 o 
velikosti 1 + 1 v domě č. p. 66 na ul. Zámecké č. o. 13 v Moravské 
Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

374/R/300315 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na  

1. byt č. 2 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 3. 2015  

2. byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na ul. Farní č. o. 1 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 4. 2015  

3. byt č. 17 o velikosti 2 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 4. 2015  

4. byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 4. 2015  

5. byt č. 7 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 4. 2015 

6. byt č. 10 o velikosti 2 + 1 v na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 4. 2015 

7. byt č. 9 o velikosti 1 + 1 na ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 4. 2015 

8. byt č. 8 o velikosti 2 + 1 na ul. Nádražní č. o. 17 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 4. 2015. 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

375/R/300315 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 4 o 
velikosti 2 + 1 na ul. Olomoucké č. o. 17 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 4. 2015. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

376/R/300315 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na  

1. byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 4. 2015 s podmínkou úhrady dluhu na 
nájmu v pravidelné měsíční splátce 

2. byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na nám. T.G.Masaryka č. o. 19 
v Moravské Třebové s platností od 1. 4. 2015. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

377/R/300315 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 5 o 
velikosti 1 + 1 na ul. Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 4. 2015  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

378/R/300315 Uzavření dodatku č.  5 k nájemní smlouvě č. 13/2007 uzavřené mezi 
městem Moravská Třebová a společností Pavlík a společníci s.r.o., 
IČO 25948431, se sídlem Moravská Třebová, ul. Nerudova 1167/48, 
PSČ 571 01 o ukončení pronájmu části pozemku parc. č. 2628/1 o 
výměře 1. 047 m2, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
na ul. Nová, a to dohodou ke dni 31. března 2015.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

379/R/300315 Propachtovat zemědělské pozemky  

1. parc. č.  309/48 o celkové výměře 137 m2 
2. parc. č. 309/49 o celkové výměře 91 m2 
3. parc. č. 309/50 o celkové výměře 92 m2 
4. parc. č. 309/51 o celkové výměře 461 m2 
5. parc. č. 309/52 o celkové výměře 887 m2 
6. parc. č. 309/57 o celkové výměře 370 m2 
7. parc. č. 309/66 o celkové výměře 13 262 m2 
8. parc. č. 309/70 o celkové výměře 561 m2 

všechny druh pozemků orná půda, v obci a katastrálním území 
Borušov, společnosti AGRONA Staré Město, a.s., IČO 25291394, se 
sídlem Staré Město čp. 5, PSČ 569 32, za účelem zemědělského 
využití. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s účinností od 21. listopadu 2014, s jednoměsíční výpovědní lhůtou 
ukončenou vždy k 30. září kalendářního roku. Pachtovné za 
pachtovní rok od 1. října do 30. září následujícího roku bude 
stanoveno ve výši 3 645 Kč bez DPH. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

380/R/300315 Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 18/06 ze dne 9. června 
2006 mezi Městem Moravská Třebová a společností DŘEVOOBAL 
JARÝ A HUDOUSEK s.r.o., IČO 25959271, se sídlem B. Němcové 
1515/19, Moravská Třebová 1, PSČ 571 01 o pronájmu části 
pozemků parc. č. 2486/4 a 2486/25, oba v obci a Katastrálním území 
Moravská Třebová, na ul. Nádražní, dle předloženého návrhu.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

381/R/300315 Záměr prodeje pozemku parc. č. 2780/9 o výměře 19 m2, druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Dr. Janského. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

382/R/300315 Prominutí nájmu z nebytového prostoru – rotundy v objektu č. p. 221 
na ul. Gorazdově v Moravské Třebové Pavlu Machálkovi na období 6 
měsíců. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

383/R/300315 Uzavření smlouvy o podmínkách zřízení stavby k akci „Oprava 
kanalizace ul. Komenského – Jiráskova Moravská Třebová", s firmou 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, příspěvkovou organizací 
Pardubického kraje se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice, 
IČO: 00085031, v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

384/R/300315 Poskytnutí trvalé výjimky z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice 
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro zajištění 
havarijního systému na období 2015 – 2017, v případě závažného 
ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod. 
 
Z: Ing. Pavel Báča, vedoucí OŽP 
 

385/R/300315 Uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Moravská Třebová a firmou 
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., IČO 15053865, se sídlem U 
Vodárny 137, 537 01 Chrudim II, předmětem které je zajištění 
havarijního systému pro rok 2015 – 2017, v případě závažného 
ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod. 
 
Z: Ing. Pavel Báča, vedoucí OŽP 
 

386/R/300315 Uzavření příkazní smlouvy s vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „Dokumentace pro zadávací řízení a jejich organizace“ 
uchazečem Ing. Andrejem Kašickým, Strážnického 1589/2, 571 01 
Moravská Třebová, IČO 86983768. 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

387/R/300315 Ukončení smlouvy č. OVV 1/11, uzavřené se společností ALFA - 
BETA servis úklidové služby s.r.o., IČO 28635086, se sídlem 
Nemilská 50, Zábřeh 789 01, o zajišťování úklidu v prostorách 
městského úřadu, městské policie a centra volného času v Moravské 
Třebové, z důvodu vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku 
Zajištění úklidových služeb v prostorách městského úřadu, městské 
policie a Centra volného času. 
 
Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 
 

388/R/300315 Ve věci veřejné zakázky Zajištění úklidových služeb v prostorách 
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městského úřadu, městské policie a Centra volného času následující 
usnesení: 

1. Rada města vyhlašuje v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, 
směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na 
veřejnou zakázku Zajištění úklidových služeb v prostorách 
městského úřadu, městské policie a Centra volného času a 
schvaluje: 

a) Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: 

 Kamil Effenberger, Zábřeh, Nemilská 50, IČO: 487 48 072 
 Hlídací a úklidová agentura s.r.o., Pardubice, Milheimova 

809, IČO: 27482260 
 D.I.SEVEN, a.s., Praha, Slapská 2115/1, IČO: 63077337 
 JASPA s.r.o., Opava, Hlavní 69/75, IČO: 26845725 
 SIPADAN a.s., Praha, Počernická 272/96, IČO: 26053501 
 SECCON s.r.o., Litomyšl, Smetanovo náměstí 106, IČO: 

02758032 
 HPF CleanCat s.r.o., Ostrava, Keramická 602/19, IČO: 

29453810 

b) Hodnotící komisi ve složení: 

 Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák, 
náhradník 

 Ing. Daniela Blahová, člen, Ing. Miloš Mička, náhradník 
 Ing. Stanislav Zemánek, člen, JUDr. Jana Zemánková, 

náhradník 
 Ing. Mgr. Dana Buriánková, člen Ing. Marek Němec, 

náhradník 
 Ing. Pavel Šafařík, člen Ing. Miroslav Netolický, náhradník 

c) Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 

 celková nabídková cena včetně DPH - 100% 

2. Rada města schvaluje zadávací podmínky výzvy k podání 
nabídek na veřejnou zakázku Zajištění úklidových služeb v 
prostorách městského úřadu, městské policie a Centra volného 
času dle předloženého návrhu. 

 
Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 
 

389/R/300315 Počet zaměstnanců města Moravská Třebová, zařazených do 
městské policie,  v období 01.04.2015 - 31.03.2016 na celkem 14 
osob, z toho dvanáct strážníků městské policie a dva „jiní 
zaměstnanci obce“ zařazení do městské policie v profesi „obsluha 
Městského kamerového dohlížecího systému“ (z toho jeden v rámci 
Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa). 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
 

390/R/300315 Uzavření Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního 
místa a poskytnutí příspěvku, mezi Úřadem práce ČR a Městem 
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Moravská Třebová, zřízeného pro dohled nad Městským kamerovým 
dohlížecím systémem a Pultem centralizované ochrany.    
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
 

391/R/300315 Předloženou Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v koncesním 
řízení "Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro 
město Moravská Třebová". 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

392/R/300315 Na základě doporučení hodnotící komise vyloučení následujících 
uchazečů z další účasti v koncesním řízení "Výběr provozovatele 
kanalizace pro veřejnou potřebu pro město Moravská Třebová" z 
důvodu nesplnění požadavků zadavatele stanovené v Koncesní 
dokumentaci: 

 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem: 
Soběšická 820/156, 638 01 Brno, IČO: 49455842 

 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem: 
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 
45193665 

 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., se 
sídlem: Jílová 6, čp. 2769, 787 01 Šumperk, IČO: 47674911 

 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

393/R/300315 Výběr nejvhodnější nabídky v koncesním řízení "Výběr 
provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro město Moravská 
Třebová", uchazeče VHOS, a.s., se sídlem Nádražní 1430/6, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 48172901.  
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

394/R/300315 Vnitřní předpis č. 3/2015, Směrnici pro řízení projektů města 
Moravská Třebová, dle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
 
Rada města neschvaluje: 
 
395/R/300315 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 4166/3 o výměře 20.687 m2, 

druh pozemku orná půda a části pozemku parc.č. 4161 o výměře 
8.299 m2, druh pozemku ostatní komunikace vše v obci a 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

396/R/300315 Záměr prodeje pozemku parc. č. 2942 o výměře 302 m2, druh 
pozemku ostatní komunikace a pozemku parc.č. 2943/2 o výměře 
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199 m2, druh pozemku orná půda vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

397/R/300315 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 2 o 
velikosti 2 + 1 na ul. Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
398/R/300315 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva 

města. 
 

399/R/300315 Předložený zápis z jednání kulturní komise rady města ze dne 
04.03.2015. 
 

400/R/300315 Předložený zápis z jednání komise rady města pro výchovu 
a vzdělávání ze dne  11.03.2015. 
 

401/R/300315 Předloženou zprávu z jednání Komise památkové péče rady města 
dne  09.03.2015. 
 

402/R/300315 Předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 
30.03.2015. 
 

403/R/300315 Předložené posouzení možností vyhrazených stání v ulicích městské 
památkové rezervace pro podnikatele, kteří v MPR mají sídlo nebo 
provozovnu. 
 

404/R/300315 Zprávu o vydání nové vyhlášky Ministerstva zemědělství České 
republiky č. 298/2014 Sb., kterou je stanoven seznam katastrálních 
území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských 
pozemků. 
 

405/R/300315 Předloženou zprávu k žádosti o opravu příjezdové komunikace na 
pozemku parc. č. 1120/1 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová a doplnění veřejného osvětlení  na ul. Sluneční podanou 
společenstvím vlastníků jednotek Sluneční čp. 1030. 

 
 
Rada města doporučuje: 
 
406/R/300315 Řešit povolování vyhrazených stání v ulicích městské památkové 

rezervace pro podnikatele, kteří v MPR mají sídlo nebo provozovnu, 
dle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Petr Václavík, vedoucí OD 
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Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
407/R/300315 Udělit cenu města Moravská Třebová na základě návrhu Komise pro 

udělení ceny města Františku Zelenému. 
 
Z: Jarmila Dvořáková, zástupkyně ředitelky Kulturních služeb města 
 

408/R/300315 Schválit prodej pozemku parc.č. 2130 o výměře 1287 m2, druh 
pozemku trvalý travní porost, pozemku parc. č. 2219/1 o výměře 236 
m2, druh ostatní plocha a pozemku parc.č. 2219/3 o výměře 4 m2, 
druh pozemku ostatní plocha vše  v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Horní za vzájemně sjednanou kupní cenu ve 
výši 7.635 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.          
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

409/R/300315 Schválit prodej pozemku parc. č. 2219/4 o výměře 15 m2, druh 
pozemku ostatní plocha    v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Horní za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 75 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.       
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

410/R/300315 Schválit prodej podílu ideálních 2297/10000 stavební parcely č. 
1069/1 o výměře 238 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 
část Předměstí na ul. Lidická v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 14.800 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

411/R/300315 Schválit podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do 
majetku města od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, a to pozemku p. č. 2750/3 o výměře 49 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, který vznikl dle geometrického plánu č. 
2678-571/2014 z původních pozemků parc. č. 2750/2 a 2750/3 vše 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

412/R/300315 Schválit darování části pozemků p. č. 3807/14 o celkové výměře 30 
m2 (jedná se o 24 m2) druh pozemku a p. č. 390/4 o celkové výměře 
206 m2 (jedná se o 6 m2) druh pozemku ostatní plocha v obci 
Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové do vlastnictví Pardubického kraje. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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413/R/300315 Schválit výkup  

1. Pozemku parc. č. 799/2 o výměře 2 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové, který vznikl dle nového GP č. 589-113/2014 
z původního pozemku parc. č. 799 za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 240 Kč, která bude prodávajícímu uhrazena do 5 
dnů ode dne vložení kupní smlouvy do katastru nemovitostí.  

2. Pozemku parc. č. 757/8 o výměře 6 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci  Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové, který vznikl dle nového GP č. 589-113/2014 
z původního pozemku parc. č. 757/3 za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 720 Kč, která bude prodávajícím uhrazena do 
5 dnů ode dne vložení kupní smlouvy do katastru nemovitostí.       

3. Pozemku parc. č. 762/3 o výměře 1 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové, který vznikl dle nového GP č. 589-113/2014 
z původního pozemku parc. č. 762/1 za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 120 Kč, která bude kupujícímu uhrazena do 5 
dnů ode dne vložení kupní smlouvy do katastru nemovitostí.    

4. Pozemku parc. č. 762/2 o výměře 289 m2, druh pozemku orná 
půda a pozemku parc. č. 762/4 o výměře 38 m2, druh pozemku 
ostatní plocha vše v obci Moravská Třebová a katastrálním území 
Boršov u Moravské Třebové, které vznikly dle nového  GP č. 589-
113/2014 z původního pozemku parc. č. 762/2 za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 39.240 Kč, která bude 
prodávajícímu uhrazena do 5 dnů ode dne vložení kupní smlouvy 
do katastru nemovitostí.     

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

414/R/300315 Schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města na opravu nemovitých 
kulturních památek v roce 2015 (s příjemci dotací budou uzavřeny 
veřejnoprávní smlouvy v souladu § 10a zákona 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) takto: 

 

Objekty v majetku města 

 stát město vlastník celkem 

Radnice, nám. TGM 32/29 
- restaurování a obnova oken  

612.000 - 252.050 864.050 

Dům, nám. TGM 27/39 
- obnova vnitřního schodiště 

43.000 - 44.000 87.000 

Dům, nám. TGM 29/35 
- restaurování vnitřního schodiště 

146.000 - 950 146.950 

Dům, nám. TGM 34/25 
- obnova fasády do náměstí  

52.000 - 53.547 105.547 

 
Objekty v majetku fyzických osob 

Dům, nám. TGM 57/17 
- obnova střechy 

44.000 17.500 110.542 172.042 
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Dům, Zámecké nám. 56/2 
- obnova oken a dveří 

76.000 28.000 176.000 280.000 

Dům, nám. TGM 113/8 
- oprava střechy do dvora 

127.000 50.000 316.014 493.014 

Dům, ul. Cihlářova 14/1 
- obnova fasády a oken 

129.000 50.000 320.925 499.925 

Dům, nám. TGM 115/12 
- obnova fasády z ul. Cechovní 

100.000 38.600 247.211 385.811 

Dům, Zámecké nám. 182,183 
- obnova fasády a střechy 

129.000 50.000 319.914 498.914 

Dům, nám. TGM 163/36 
- obnova fasády a střechy 

129.000 50.000 321.000 500.000 

Dům, ul. Čs. armády 100/5 
- restaurování portálu 

100.000 - 9.020 109.020 

Dům, ul. Pivovarská 132/2 
- obnova fasády  

129.000 50.000 318.281 497.281 

Dům, nám. TGM 122/20 
- obnova fasády  

39.000 15.300 98.651 152.951 

 
 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 
 
Rada města ukládá: 
 
415/R/300315 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství 

projednat s nájemci (pachtýři) navýšení nájemného (pachtovného) u 
nájemních (pachtovních) smluv, u kterých bylo nájemné (pachtovné) 
odvozeno z průměrné ceny zemědělských pozemků stanovené 
vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 412/2008 Sb. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 11.05.2015 

 
 
Rada města odkládá: 
 
416/R/300315 Projednání tisků: 

 č. 14 (Žádost společnosti Vytep Uničov) 
 č. 24 (Návrh řešení pozemků parc. č. 102/2 a 103/2 – manželé 

Netoličtí) 
 č. 35 (Ceník pronájmů prostor Základní umělecké školy Moravská 

Třebová) 
 
 
V Moravské Třebové 30.03.2015 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát 
                místostarosta                                                                 místostarosta 


