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Usnesení 
 
ze 102. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 
03.03.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. 
Masaryka za účasti 7 členů rady města. 
  
 

Rada města schvaluje: 
 
3885/R/030314 Předložený program schůze rady města. 

 
3886/R/030314 Ukončení nájemní smlouvy o pronájmu městských pozemků pro 

městské reklamní hodiny ze dne 19. června 1995 uzavřené mezi 
městem Moravská Třebová a společností VISIA REKLAMA s.r.o., se 
sídlem Praha 5, Prosluněná 560/11, PSČ 152 00, a to dohodou ke dni 
31. března 2014.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3887/R/030314 Odkoupení reklamních hodin v majetku společnosti VISIA REKLAMA 
s.r.o., se sídlem Praha 5, Prosluněná 560/11, PSČ 152 00, které jsou 
umístěné na ul. Komenského v Moravské Třebové, za cenu 20.000 Kč 
bez DPH. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3888/R/030314 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání 
na rok 2014 doplněný o úkol rady města zabezpečit organizaci akce 
Obejmutí města 2014 v termínu květen - červen. 
 
Z: Mgr. Bc. Lenka Bártová, předsedkyně komise 
 

3889/R/030314 Předložený návrh plánu činnosti komise rady města sociální, zdravotní 
a péče o děti na I. pololetí 2014. 
 
Z: Eliška Trefilová, předsedkyně komise 
 

3890/R/030314 Čerpání finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové 
organizace Kulturní služby města Moravská Třebová na nákup 
sbírkových předmětů pro rok 2014 do výše 50.000 Kč. 
 
Z: Jarmila Dvořáková, pověřená zastupováním ředitelky příspěvkové 
organizace Kulturní služby města 
 

3891/R/030314 Dočasné použití finančních prostředků z rozpočtu města určených na 
krytí provozních výdajů příspěvkové organizace Základní škola 
Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy na realizaci 
projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost „Rovné příležitosti pro všechny – podpora dětí a 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na Základní škole 
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Moravská Třebová, Čs. armády 179“. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

3892/R/030314 Vnitřní předpis č. 2/2014, Pravidla pro schvalování účetních závěrek 
příspěvkových organizací města Moravská Třebová, dle předloženého 
návrhu. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

3893/R/030314 Předložený dokument „Systém náležité péče“ stanovující postup 
města Moravská Třebová při  nezbytné realizaci  Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady EU č. 995/2010, kterými se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících dřevo a dřevařské výrobky na trh, 
zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na 
trh a vyhlášky MZe č. 285/2013 Sb., o rozsahu a způsobu předávání 
informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány 
státní správy v oblasti uvádění dřeva  a dřevařských výrobků na trh. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3894/R/030314 Uzavření dohody mezi městem Moravská Třebová a Integrovanou 
střední školou, se sídlem Brněnská 1405, 571 01  Moravská Třebová, 
o právu užívání průchodu domovní chodbou v přízemí nemovitosti ul. 
Svitavské č. o. 7 do nemovitosti na ul. Dukelské č. o. 57 v Moravské 
Třebové, za účelem zajištění průchodu žáků, zaměstnanců a 
návštěvníků do školní jídelny, dle předloženého návrhu.    
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3895/R/030314 Ukončení smlouvy o provozování sběrného dvora ze dne 27. března 
2008  uzavřené mezi Technickými službami Moravská Třebová s.r.o. a 
městem Moravská Třebová dohodou k 31. prosinci 2013. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3896/R/030314 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. P4 o 
výměře 43,19 m2 v domě č. p. 1479 na ul. Svitavské č. o. 24 
v Moravské Třebové s GENOSERVICE Corp. a.s., IČ: 253 82 152, se 
sídlem Nový Jičín, PSČ 741 01, Hostašovice 213, za účelem zřízení 
pobočky společnosti. 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 
 

3897/R/030314 Uzavření smlouvy o pronájmu dětského dopravního hřiště na ul. 
Zahradnické v Moravské Třebové mezi Autoklubem Moravská 
Třebová, P. O. BOX 20, Moravská Třebová, IČO: 15034381 jako 
pronajímatelem a městem Moravská Třebová jako nájemcem podle 
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předloženého návrhu. 
 
Z: Karel Bláha, velitel městské policie 
 

3898/R/030314 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok  

1. na byt č. 5 o velikosti 3 + 1 na ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 3. 2014  

2. na byt č. 2 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 3. 2014  

3. na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 
v Moravské Třebové s platností od 1. 3. 2014  

4. na byt č. 1 o velikosti 1 + 0 na ul. Bránské č. o. 12 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 3. 2014  

5. na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 
v Moravské Třebové s platností od 1. 3. 2014  

6. na byt č. 6 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 
v Moravské Třebové s platností od 1. 3. 2014  

7. na byt č. 5 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 
v Moravské Třebové s platností od 1. 3. 2014  

8. na byt č. 5 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 
v Moravské Třebové s platností od 1. 3. 2014 

9. na byt č. 6 o velikosti 1 + 1 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 3. 2014. 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3899/R/030314 Ukončení pronájmu části pozemku parc. č. 2616/1 (původně 2616/4) o 
výměře 149 m2, v obci a v katastrálním území Moravská Třebová, 
kterou město pronajímá dle nájemní smlouvy č. 115N03/19 a smlouvy 
o bezúplatném převodu č. 1020991319 společnosti AGRO Kunčina 
a.s., se sídlem Kunčina čp. 290, PSČ 569 24, a to dohodou ke dni 
nabytí pozemku do vlastnictví města Moravská Třebová tj. k 20. 
prosinci 2013.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3900/R/030314 Ukončení nájemní smlouvy č. 1/2008 ze dne 28. ledna 2008 uzavřené 
mezi městem Moravská Třebová a společností AGRO Kunčina a.s., 
se sídlem Kunčina čp. 290, PSČ 569 24 dohodou ke dni 28. února 
2014.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

3901/R/030314 Uzavření dohody mezi městem Moravská Třebová jako vlastníkem a 
společnosti AGRO Kunčina a.s., IČ 25262084, se sídlem Kunčina čp. 
290, PSČ 569 24 jako uživatelem o úhradě nájemného za užívání 
pozemku parc. č. 3340/10 o celkové výměře 22 487 m2, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, v části obce Udánky, a to za 
období od 28. února 2011 do 28. února 2014. Výše nájemného za toto 
období je stanovena ve výši 10.079 Kč Kč, bez DPH. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3902/R/030314 Záměr pachtu 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 
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 
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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 

travní porost, v části města Sušice.  
vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová za účelem 
aktualizace smluv k zemědělskému využití pozemků. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3903/R/030314 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 851 o výměře 115 m2, druh 
pozemku zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na 
ul. Olomoucké za účelem zřízení zahrady u bytového domu.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3904/R/030314 Záměr prodeje pozemku parc. č. 1950/9 o výměře 41 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 2680/25 o výměře 46 m2, 
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 
2677/7 o celkové výměře 892 m2, druh pozemku ostatní plocha (jedná 
se cca o 15 m2) a části pozemku parc. č. 2677/6 o celkové výměře 21 
m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří vše v obci a 
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katastrálním území Moravská Třebová.              
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3905/R/030314 Termín blešího trhu v Moravské Třebové dne 12. července 2014 
v době od 8:00 do 12:00 hod. Bleší trh se bude konat dle počasí ve 
dvorním traktu mezi ul. Cihlářovou a Hvězdní v Moravské Třebové 
nebo v případě nepříznivého počasí v budově č. 189 na ul. 
Komenského v Moravské Třebové – bývalá tržnice. Poplatek za 
prodejní místo nebude vybírán.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3906/R/030314 Poskytnutí trvalé výjimky z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice 
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro přechodné 
umístnění opuštěných psů z územního obvodu města Moravská 
Třebová do útulku pro opuštěná zvířata. 
 
Z: Ing. Pavel Báča, vedoucí OŽP 
 

3907/R/030314 Uzavření smlouvy mezi městem Moravská Třebová a Českým svazem 
ochránců přírody, základní organizace 50/10 Zelené Vendolí, IČ 
70920907, se sídlem Vendolí 42, 569 14 Vendolí, předmětem které je 
přechodné umístnění opuštěných psů z územního obvodu města 
Moravská Třebová do útulku pro opuštěná zvířata dle přiloženého 
návrhu. 
 
Z: Ing. Pavel Báča, vedoucí OŽP 
 

3908/R/030314 Vítěze výběrového řízení veřejné zakázky „Obnova střechy domu, 
Farní 26/1, Moravská Třebová“ firmu KOLP s.r.o., Kamenná 4b, 639 
00 Brno, IČ: 60110066.  
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

3909/R/030314 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení veřejné zakázky 
„Obnova střechy domu, Farní 26/1, Moravská Třebová“ s firmou KOLP 
s.r.o., Kamenná 4b, 639 00 Brno, IČ: 60110066.  
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

3910/R/030314 Vítěze výběrového řízení veřejné zakázky „Obnova fasády ze dvora 
Radnice, nám. TGM 32/29, Moravská Třebová“ fyzickou osobu Cyril 
Jirouš, Karla Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 47486180. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

3911/R/030314 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení veřejné zakázky 
„Obnova fasády ze dvora Radnice, nám. TGM 32/29, Moravská 
Třebová“ s fyzickou osobu Cyril Jirouš, Karla Čapka 495/14, 571 01 
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Moravská Třebová, IČ: 47486180. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

 
 
Rada města uděluje souhlas: 
 
3912/R/030314 Kulturním službám města Moravská Třebová k uzavření smlouvy o 

výpůjčce nebytových prostor bývalé konírny o výměře 35 m2 na 
zámku, Zámecké nám. č. o. 1 v Moravské Třebové s RNDr. Milanem 
Blahou – Elgeo, Nové Sady 1, Moravská Třebová, IČ: 60892803 za 
účelem provozování prodejny suvenýrů v roce 2014. 
 
Z: Jarmila Dvořáková, pověřená zastupováním ředitelky příspěvkové 
organizace Kulturní služby města 
 

3913/R/030314 K ubytování na městské ubytovně na ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské 
Třebové na dobu určitou 1 měsíc s automatickou obnovou vždy na 1 
měsíc. Automatická obnova je podmíněna řádným placením 
nájemného a dodržováním ubytovacího řádu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
3914/R/030314 Schválit rozpočet města na rok 2014 s provedenou změnou (snížení 

příspěvku Oblastní charitě Moravská Třebová na zajištění sociálních 
služeb z původní výše 400.000 Kč na 300.000 Kč) v následující 
podobě: 
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 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
3915/R/030314 Schválit tyto závazné ukazatele, jimiž se povinně budou řídit: 

 

a) rada města 
 
celkové rozpočtové příjmy města na rok 2014 202 750,00 tis. Kč

zapojení finančních zdrojů základního běžného účtu z roku 2013 19 900,00 tis. Kč

zapojení finančních zdrojů účelových fondů  města z roku 2013 150,00 tis. Kč

půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OUSB 4 950,00 tis. Kč

celkové rozpočtové zdroje 227 750,00 tis. Kč

celkové rozpočtové výdaje města na rok 2014 217 550,00 tis. Kč

splátky jistin úvěrů a půjček 7 400,00 tis. Kč

celkové rozpočtové potřeby 224 950,00 tis. Kč  
 
 b) příspěvkové organizace zřízené městem – příspěvek na činnost 

organizace 
 
Sociální služby města Mor. Třebová 2 600,00 tis. Kč

Kulturní služby města  Mor. Třebová 8 100,00 tis. Kč

Zakladní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 2 100,00 tis. Kč

Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 4 860,00 tis. Kč

Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21 okres Svitavy 1 575,00 tis. Kč

I. Mateřská škola Piaristická 137, Mor. Třebová, okres Svitavy 1 420,00 tis. Kč

II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Mor. Třebová, okres Svitvy 1 305,00 tis. Kč

Základní umělecká škola Mor. Třebová 1 110,00 tis. Kč

Dům dětí a mládeže Mor. Třebová 900,00 tis. Kč

Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Mor. Třebové 2 755,00 tis. Kč  
 
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
3916/R/030314 Schválit poskytnutí finančních příspěvků a následné uzavření dohod s 

příjemci (na účely uvedené v tabulkové části rozpočtu města) takto: 

Rozpočtové zdroje: částka

daňové příjmy 114 500,00 tis. Kč

přijaté dotace (investiční i neinvestiční) 61 502,50 tis. Kč

ostatní (nedaňové) příjmy 25 147,50 tis. Kč

kapitálové příjmy 1 600,00 tis. Kč

rozpočtové příjmy CELKEM 202 750,00 tis. Kč

financování - zapojení finančních prostředků ZBÚ 19 900,00 tis. Kč

financování - zapojení finančních prostředků na účelových fondech 150,00 tis. Kč

půjčka ze SFŽP na realizaci projetku OUSB 2 150,00 tis. Kč

Celkové rozpočtové zdroje 224 950,00 tis. Kč

Rozpočtové potřeby:

běžné (provozní) výdaje 146 255,00 tis. Kč

rozsáhlejší opravy (městská památková rezervace,...) 1 200,00 tis. Kč

investiční výdaje 70 095,00 tis. Kč

rozpočtové výdaje CELKEM 217 550,00 tis. Kč

financování - splátky jistiny přijatých úvěrů 7 400,00 tis. Kč

Celkové rozpočtové potřeby 224 950,00 tis. Kč
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DECARO RMG s.r.o.                  20.000 Kč 
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová                20.000 Kč 
Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy  10.000 Kč 
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy  62.000 Kč 
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ  Mor. Třebová                20.000 Kč 
Oblastní charita Moravská Třebová        5.000 Kč 
ZO ČSOP Zelené Vendolí                  10.000 Kč 
Regionální sdružení sportů Svitavy               0 Kč 
Sdružení přátel KD v Boršově                 50.000 Kč 
NIPI ČR, KO PK, o.s., středisko sociálních služeb Salvia             20.000 Kč 
ZO SBTS Mor. Třebová                  35.000 Kč 
Zdeněk Kopetzký                   40.000 Kč 
Lukáš Komprda                   10.000 Kč 
Občanské sdružení „Náš domov“ Koclířov               0 Kč 
Autoklub Moravská Třebová v AČR      30.000 Kč 
TJ SOKOL Boršov                   75.000 Kč 
Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela o.s.  25.000 Kč 
Sdružení Němců . Regionální skupina „Hřebečsko“ o.s.   15.000 Kč 
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová  30.000 Kč 
Sbor dobrovolných hasičů Sušice      35.000 Kč 
Sbor dobrovolných hasičů Udánky      25.000 Kč  
Sbor dobrovolných hasičů Boršov      20.000 Kč 
Nadační fond pro chrámové varhany               0 Kč 
Grant v rámci projektu ZM                  40.000 Kč 
Svaz měst a obcí ČR        25.000 Kč 
Národní síť zdravých měst                  21.000 Kč 
Českomoravské pomezí                  42.000 Kč 
CELKEM                  685.000 Kč 
 
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
3917/R/030314 Schválit uzavření smlouvy s TJ Slovan Moravská Třebová, IČ: 

43508511 o poskytnutí finančního příspěvku na provoz tělovýchovné 
jednoty v roce 2014 ve výši 7.326.000 Kč. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

3918/R/030314 Schválit uzavření dodatku č. 8 smlouvy o partnerství s Oblastní 
charitou Moravská Třebová, se sídlem Kostelní nám. 3, 571 01 
Moravská Třebová, IČ: 65189418 (předmětem partnerství je realizace 
projektu „Stacionář“), který upravuje výši příspěvku města na částečné 
krytí provozu Stacionáře v roce 2014 ve výši 300.000 Kč. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

3919/R/030314 Schválit uzavření dodatku č. 10 smlouvy o spolupráci při 
zabezpečování požární ochrany s obcí Staré Město, se sídlem Staré 
Město 145, IČ: 277380, který upravuje výši příspěvku města na provoz 
JPO II (600.000 Kč) v roce 2014. 



 Město Moravská Třebová 10 

 Usnesení rady města ze dne 03.03.2014 

 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

3920/R/030314 Schválit uzavření dodatku č. 4 smlouvy o spolupráci v oblasti 
propagace města s Ester Dvořákovou Tesolin, se sídlem Útěchov 83, 
571 01, IČ: 73583103, který upravuje výši příspěvku na výkon činnosti 
Turistického informačního centra v roce 2014 (600.000 Kč). 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

3921/R/030314 Schválit uzavření smlouvy o poskytnutí provozní dotace s Nemocnicí 
následné péče Moravská Třebová, se sídlem Svitavská 25, 571 01 
Moravská Třebová, IČ: 00193895, ve výši 450.000 Kč na pořízení 
kompletní sady pro měření krevního tlaku a polohovacích lůžek. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

3922/R/030314 Schválit uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace s Nemocnicí 
následné péče Moravská Třebová, se sídlem Svitavská 25, 571 01 
Moravská Třebová, IČ: 00193895, ve výši 50.000 Kč na pořízení EKG 
holteru. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

3923/R/030314 Schválit uzavření smlouvy s Regionem Moravskotřebovska a 
Jevíčska, se sídlem nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská 
Třebová, IČ: 69834458 o poskytnutí členského příspěvku v roce 2014 
ve výši 264.250 Kč (25 Kč na 1 obyvatele města). 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

3924/R/030314 Schválit uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
s Občanským sdružením Bonanza, se sídlem Vendolí 308, 569 14 
Vendolí, IČ: 26673703, ve výši 150.000 Kč na realizaci projektů 
prevence kriminality Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a 
sociálně aktivizační služby Drž se na uzdě! v roce 2014. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

3925/R/030314 Schválit vnitřní předpis č. 3/2014, Pravidla pro schvalování účetní 
závěrky města Moravská Třebová, dle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

3926/R/030314 Schválit bezúplatný převod a následné nabytí do majetku města  
pozemku p. č. 2630/8 o výměře 11 m2, druh ostatní plocha, pozemku 
parc. č. 1193/19 o výměře 37 m2, druh pozemku orná půda a 
pozemku parc. č. 1194/42 o výměře 7 m2 vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Nová s tím, že veškeré náklady spojené 
s převodem uhradí město Moravská Třebová.     
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3927/R/030314 Zrušit vnitřní předpis č. 7/2007, Směrnice zastupitelstva města 
Moravská Třebová, kterou se stanoví pravidla pro prodej bytových 
domů a jednotek ze dne 10.12.2007. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3928/R/030314 Schválit vzorec pro výpočet ceny bytů a nebytů v majetku města dle 
předloženého návrhu.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
3929/R/030314 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města. 

 
3930/R/030314 Předloženou zprávu z jednání komise památkové péče rady města 

dne 10.02.2014. 
 

3931/R/030314 Předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a 
péče o děti konané dne 20.01.2014. 
 

3932/R/030314 Předloženou zprávu o vyřizování stížností a petic za II. pololetí 2013. 
 

3933/R/030314 Předložený podnět Ladislava Ludvíka k zákazu podomního prodeje ve 
městě. 
 

3934/R/030314 Předložené informace týkající se upřesnění financování projektů 
města v rámci Programu prevence kriminality po dobu jejich 
udržitelnosti. 
 

3935/R/030314 Předložený aktuální koncept Centra volného času s názvem „Plán 
rozvoje aktivit CVČ v roce 2014 a vyhodnocení roku 2013“.   

 
 
Rada města ukládá: 
 
3936/R/030314 Vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad doplnit nařízení rady města 

č. 1/2011, Tržní řád, o zákaz podomního prodeje a následně předložit 
k projednání radě města. 
 
Z: Bc. Ivana Neubauerová, vedoucí OOŽÚ 
T: 24.03.2014 
 

3937/R/030314 Odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat při 
přípravě prodeje pozemků z majetku města o těchto doporučených 
cenách  (bez DPH):     
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1. Doprodej pozemků (předzahrádky, dokoupení části zahrad, 
zahrady nenáležející k rodinným domům apod.) 
- Sušice, Udánky, Boršov …………………………    20 Kč/m2  
- Moravská Třebová………………………………….. 40 Kč/m2  

2. Zahrady a stavební parcely (zahrady náležející k rodinným 
domům, pozemky určeny pro výstavbu)  
a) Zahrady 

- Boršov …………………………………………… 70 Kč/m2 
- Moravská Třebová ……………………………  120  Kč/m2   

b) Stavební pozemky nezasíťované: 
- Boršov ……………………………………………120 Kč/m2  
- Moravská Třebová, Sušice, Udánky …………  270 Kč/m2   

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: trvalý 
 

3938/R/030314 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat o 
vyšším pachtovném v souvislosti se záměrem pachtu pozemků dle 
předloženého tisku č. 23, porovnat s výší pachtovného v okolních 
městech. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 24.03.2014  
   

3939/R/030314 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství prověřit, 
zda navrhovaný výkup pozemku parc. č. 3504/104 nebude řešen 
v rámci komplexních pozemkových úprav. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 24.03.2014   
 

3940/R/030314 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství předložit 
v souvislosti s předloženou žádostí o uznání vlastnického práva 
doporučení právní kanceláře JUDr. Skoupého. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 24.03.2014   

 
 
 
Rada města ruší: 
 
3941/R/030314 Své usnesení č. 3876/R/170214, kterým schválila termín blešího trhu 

v Moravské Třebové dne 05.07.2014 v době od 8:00 do 12:00 hod.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3942/R/030314 Své usnesení č. 358/R/190307, kterým uložila odboru majetku města 
a komunálního hospodářství  jednat při přípravě prodeje pozemků 
z majetku města o těchto doporučených cenách:   
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1. Doprodej pozemků (předzahrádky, dokoupení části zahrad, 
zahrady nenáležející k rodinným domům apod.) 
- Sušice, Udánky, Boršov …………………………     20 Kč/m2  
- Moravská Třebová…………………………………..  40 Kč/ m2  

2. Zahrady a stavební parcely (zahrady náležející k rodinným 
domům, pozemky určeny pro výstavbu)  
a) Zahrady 

- Boršov ……………………………………………  70 Kč/m2   
- Moravská Třebová ……………………………   120  Kč/m2   

b) Stavební pozemky: 
- Boršov ……………………………………………120 Kč/m2    
- Moravská Třebová, Sušice, Udánky ………… 270 Kč/m2     

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města: 
 
3943/R/030314 Odkládá projednání tisků: 

- č. 27 (Výkup pozemku parc.  č. 3504/104  v obci a k.ú. Moravská 
Třebová)   

- č.  31 (Žádost o uznání vlastnického práva) 
 

3944/R/030314 Stahuje z jednání tisk č. 11 (Organizace akce Obejmutí města 2014). 
 
 
V Moravské Třebové 03.03.2014 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

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

 
 


