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Usnesení 
 
 
z 34. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.11.2011 od 
16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 
členů rady města. 
  
 
Rada města schvaluje:  
 
919/R/071111 Posunutí termínů plnění úkolů rady města takto: 

- úkol č. 764/R/290811 z původního termínu 07.11.2011 na nový 
termín 19.12.2011. 

 
920/R/071111 Vnitřní předpis č. 10/2011, Pravidla pro vydávání Moravskotřebovského 

zpravodaje, podle předloženého návrhu.  
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

921/R/071111 Vnitřní předpis č. 9/2011, Směrnici k provádění inventarizace majetku a 
závazků města Moravská Třebová, dle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

922/R/071111 Nařízení obce č. 1/2011, Tržní řád, v předloženém znění. 
 
Z: Ing. Vladimíra Stejná, vedoucí OOŽÚ 
 

923/R/071111 Poskytnutí odměn ředitelům škol a školských zařízení: 
- Mgr. Bc. 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 

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

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

dle předloženého návrhu. 
Odměny budou vyplaceny z finančních prostředků získaných 
z rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
„Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích 
s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné 
hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 
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2011“ – ÚZ 33 015. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

924/R/071111 Čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby 
města Moravská Třebová v roce 2011 za účelem nákupu 2 ks 
elektrického zvedáku TOPAZ ve výši 188.111,00 Kč.  
 
Z: Ing. Emil Maléř, ředitel Sociálních služeb města 
 

925/R/071111 Smlouvu o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého 
napětí (nn) č. 4120738423 mezi městem Moravská Třebová a ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem – Děčín, Děčín – Podmokly, Teplická 874, 
405 02 Děčín, IČ 24729035 v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

926/R/071111 Uzavření smlouvy s VČP Net, s.r.o., IČ: 27495949, se sídlem Pražská 
třída 485, 500 04 Hradec Králové o připojení plynového zařízení 
(odběrné místo Svitavská 44) k distribuční soustavě v souladu 
s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

927/R/071111 Uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů  mezi městem 
Moravská Třebová a společností ASEKOL s.r.o dle předloženého 
návrhu.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

928/R/071111 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 7 o velikosti 1 
+ 1 na ul. Jiráskově č. o. 128 v Moravské. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

929/R/071111 Výměnu bytu č. 5 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské 
Třebové, a bytu č. 4 o velikosti 2 + 1 na ul. Farní č. o. 1 v Moravské 
Třebové. Nová nájemní smlouva bude s každým  uživatelem bytu 
uzavřena na příslušný byt, do kterého se přestěhuje.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

930/R/071111 V souladu s ustanovením §  711 odst. 2) písm. b) občanského zákoníku 
v platném znění z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu po dobu delší než tři měsíce,  výpověď 
z nájmu bytu č. 1 o velikosti 3 + 1 na ul. Brněnská č. o. 34 v Moravské 
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Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

931/R/071111 Záměr pronájmu pozemku par. č. 927 o výměře 207 m2, kultura 
zahrada, na ul. Lanškrounské, v obci a k. ú Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

932/R/071111 Záměr pronájmu nebytových prostor v domě č. p. 178 na ul. Olomoucké 
č. o. 2 v Moravské Třebové o celkové výměře 94 m2. Nájemci bude dále 
umožněno užívat společně se zaměstnanci města Moravská Třebová, 
zařazenými do Městského úřadu Moravská Třebová, spisovnu - 
místnost č. 121, kuchyňku - místnost č. 122, WC - místnost č. 123 a 124 
a chodbu.  
Roční nájemné za pronájem nebytových prostor bude stanoveno 
dohodou.  
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

933/R/071111 Záměr prodeje pozemku parc. č. 494 o celkové výměře 122 m2, kultura 
zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce 
Předměstí, ul. Jiráskova. Pozemek parc. č. 494 bude zatížen věcným 
břemenem práva průchodu a průjezdu ručním vozíkem a kolem  ve 
prospěch vlastníků bytových jednotek v domě č. p. 443 na ul. Jiráskově 
v Moravské Třebové.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

934/R/071111 Pronájem pozemku par. č. 4458 o výměře 11971 m2, kultura ovocný 
sad, v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové za 
účelem pěstování ovoce, údržby sadu sečením a pasením, za 
stanovené nájemné 0,10 Kč / 1 m2/1 rok, bez DPH. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

935/R/071111 Pronájem pozemku par. č. 34 o výměře 959 m2, kultura zahrada, na ul. 
Farní, v obci a k. ú Moravská Třebová zástupci všech vlastníku 
bytových jednotek v domě, za účelem užívání jako společného dvora 
nájemníků a vlastníků domu v části obce Město č. p. 8, na ul. Farní č. 
o. 4 v Moravské Třebové. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady 
č. 1737/050405 dle užívaní jednotlivých částí společného dvora jako 
zastavěné plochy, zahrady pro pěstování ovoce a zeleniny u bytového 
domu a plochy k sečení trávy. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

936/R/071111 Pronájem části pozemku par. č. 516 o celkové výměře 164 m2, kultura 
zahrada, na ul. Zahradnické, v obci a k. ú. Moravská Třebová, jako 
zahradu u bytového domu. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady 
č. 1737/050405, bod 2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

937/R/071111 Pronájem části pozemku par. č. 516 o celkové výměře 197 m2, kultura 
zahrada, na ul. Zahradnické, v obci a k. ú. Moravská Třebová jako 
zahradu u bytového domu. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady 
č. 1737/050405, bod 2.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

938/R/071111 Pronájem části pozemku par. č. 2936/5 o výměře 40 m2, kultura orná 
půda, na ul. Hřebečské, v obci a k. ú. Moravská Třebová za účelem 
zřízení terasy u bytového domu. Nájemné bude stanoveno dle usnesení 
rady města č. 1737/050405, bod 8.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

939/R/071111 Výpověď z pronájmu části pozemku par. č. 3807/1 (nově par. č. 
3807/17) o výměře 200 m2, v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u 
Moravské Třebové u nájemní smlouvy č. 17/2003 ze dne 1.12.2003 
uzavřené mezi městem Moravská Třebová, jako pronajímatelem a 
nájemcem. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

940/R/071111 Pronájem nemovitosti – objektu zimního stadionu v Moravské Třebové, 
v části obce Předměstí č. p. 1632, na ul. Nádražní č. o. 18, postaveného 
na pozemku par. č. 2610/3, v obci a k. ú. Moravská Třebová 
Technickým službám Moravská Třebová s.r.o., se sídlem ul. 
Zahradnická 1412/21,  571 01 Moravská Třebová, IČ 25970399  za 
účelem provádění správy, údržby a oprav majetku a poskytování služeb 
pro tělovýchovu, sport a volnočasové aktivity s tím, že pronajímatel si 
vyhradí právo rozhodnout o případných podnájemcích částí nebytových 
prostor. Objekt východní přístavby zimního stadionu byl vybudován 
v rámci projektu Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské 
Třebové – 1. etapa, registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00521, jehož 
realizace byla spolufinancovaná z prostředků Evropského fondu pro 
regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod. Nájemné pro východní přístavbu zimního 
stadionu je stanovené dle znaleckého posudku č. 1681 -208/2010 na 1 
727 960  Kč/ročně, bez DPH. Nájemné za druhou část nemovitosti - za 
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halu zimního stadionu, je stanoveno znaleckým posudkem č.1968 – 
256/2011 na 347 000 Kč/ročně, bez DPH. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

941/R/071111 Ukončení nájemní smlouvy č. OMM 123/10 ze dne 20.12.2010 
uzavřené mezi městem Moravská Třebová, jako pronajímatelem a 
Technickými službami Moravská Třebová s.r.o., jako nájemcem, a to 
dohodou k datu uzavření nové smlouvy o pronájmu objektu zimního 
stadionu v Moravské Třebové, v části obce Předměstí č. p. 1632, na ul. 
Nádražní č. o. 18. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

942/R/071111 Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. OIRR 6/2011 akce 
„Modernizace mateřské školy Jiráskova, Moravská Třebová", s firmou 
OLSPOL s.r.o., T. G. Masaryka 30, 568 02 Svitavy, IČ: 27466701 
v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

943/R/071111 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  o dílo č. 0026/2011, akce 
„Regenerace panelového sídliště Západní, Moravská Třebová – V. 
etapa", s firmou STRABAG s.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 
60838744. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

944/R/071111 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení, firmou Josef 
Šťastný, Brněnská 50/45, 571 01 Moravská Třebová; IČ: 11097442, na 
veřejnou zakázku Obnova střechy a komínů / Bytový dům; nám. TGM 
29/35, Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská  
    Třebová s.r.o. 
 

945/R/071111 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení, firmou Josef 
Šťastný, Brněnská 50/45, 571 01 Moravská Třebová; IČ: 11097442, na 
veřejnou zakázku Oprava střechy a komínů / Bytový dům; nám. TGM 
30/33, Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská  
    Třebová s.r.o. 
 

946/R/071111 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení veřejné zakázky 
„Cesta od renesance k baroku – restaurování“ firmou RenoArt s.r.o., IČ 
47473215 (vedoucí účastník sdružení). 
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Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

947/R/071111 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení veřejné zakázky 
„Zrušení stoky na ulici Olomoucká“, s firmou ARROW, spol. s r.o., 
Jevíčská 55/2, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 46504371. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

948/R/071111 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení „ZŠ Kostelní 
náměstí – podlaha v tělocvičně“, kterým je firma Sportovní podlahy Zlín 
s.r.o., Štefánkova 3820, 760 01 Zlín, IČO 25560191. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

949/R/071111 V souladu s článkem 12 odstavcem 1 vnitřního předpisu č. 4/2011, 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,  výjimku z tohoto 
předpisu a schvaluje přidělení veřejné zakázky kategorie C na realizaci 
opravy fasády budovy D domova pro seniory – střední část firmě 
Miroslav Lopour, stavební firma se sídlem Piaristická 3, 571 01 
Moravská Třebová, IČO 162072203. 
 
Z: Ing. Emil Maléř, ředitel Sociálních služeb města 

 
 
Rada města neschvaluje:  
 
950/R/071111 Výjimku  z vnitřního předpisu č. 4/2011, zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - přidělení veřejné zakázky kategorie C na pořízení 29 
ks polohovacích elektrických lůžek Casa Classic Light včetně 
příslušenství pro Sociální služby města Moravská Třebová, Svitavská 8, 
Moravská Třebová (budova A domova pro seniory) firmě DMA Praha 
s.r.o, se sídlem Kunice 207, 251 63 Strančice, IČO 25689495. 
 
Z: Ing. Emil Maléř, ředitel Sociálních služeb města 
 

951/R/071111 Záměr výpůjčky nemovitosti č. p. 655 na ul. Svitavské č. o. 44 v 
Moravské Třebové.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města ud ěluje souhlas:  
 
952/R/071111 K ubytování na městské ubytovně na ul. Josefské č. o. 12 v Moravské 

Třebové na dobu určitou 1 měsíc s automatickou obnovou vždy na 1 
měsíc. Automatická obnova je podmíněna řádným placením nájemného 
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a dodržováním ubytovacího řádu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města potvrzuje:  
 
953/R/071111 Své usnesení č.  3438/R/300810, kterým schválila dle § 711 odst. 2) 

písm. d) občanského zákoníku výpověď z nájmu bytu č. 7 o velikosti 1 + 
1 na ul. Jiráskově č. o. 128 v Moravské. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

954/R/071111 Své usnesení č. 870/R/171011 ze dne 17.10.2011 o uzavření dodatku 
č. 2 ke Smlouvě o zhotovení, projednání a provedení dokumentace a 
projektu Volnočasový areál Knížecí louka v Moravské Třebové č. INV 
14/2010 v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 265/Z/241011 
z dne 24.10.2011, kterým zastupitelstvo města souhlasilo se zařazením 
částky 240.000 Kč do rozpočtu města na rok 2012. 
 
Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta 

 
 
Rada města doporu čuje zastupitelstvu m ěsta:  
 
955/R/071111 Schválit předložený Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

v Moravské Třebové na období 2012 - 2015 s provedenými úpravami. 
 
Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta 
 

956/R/071111 Schválit prodej pozemku parc. č. 1193/25, kultura ostatní plocha o 
výměře 49 m2 v obci a k. ú. Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. 
Nová, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši  5.880 Kč, která bude 
žadateli uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující před 
podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  s prodejem, a to ve 
výši  2.807 Kč. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

957/R/071111 Schválit prodej pozemku parc. č. 1193/26, kultura ostatní plocha o 
výměře 22 m2 v obci a k.ú. Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. 
Nová, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 2.640 Kč, která bude 
žadateli uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující před 
podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související s prodejem, a to ve 
výši 1.261 Kč. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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958/R/071111 Schválit prodej pozemku parc. č. 1193/27, kultura ostatní plocha o 
výměře 63 m2 v obci a k. ú. Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. 
Nová, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 7.560 Kč, která bude 
žadatelkou uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující před 
podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související s prodejem, a to ve 
výši 3.612 Kč. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

959/R/071111 Schválit prodej pozemku parc. č. 3807/18, kultura ostatní plocha o 
výměře 110 m2 v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské 
Třebové, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši  13.200 Kč, která 
bude žadatelem uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující 
před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  s prodejem, a 
to ve výši  4.632 Kč. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

960/R/071111 Schválit prodej  pozemku parc. č. 209/2 o výměře 42 m2, kultura 
zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část obce Město, ul. Zámecká manželům za  vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 5.040 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města bere na v ědomí:  
 
961/R/071111 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města. 

 
962/R/071111 Předloženou zprávu z jednání komise památkové péče rady města dne 

11.10.2011. 
 

963/R/071111 Předložený zápis z jednání komise životního prostředí rady města ze 
dne 04.10.2011. 
 

964/R/071111 Cenu vodného na rok 2012 ve výši 34,50 Kč včetně DPH. 
 
 
Rada města ukládá:  
 
965/R/071111 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství návrh 

prodeje nemovitosti - objektu na pozemku parc. č. 33 v obci a kat. 
území Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Gorazdova odložit. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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966/R/071111 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství vyzvat 
žadatelé o koupi pozemku parc. č. 857/1 k uzavření dohody s vlastníky 
sousední nemovitosti domu č. o. 26 a 28 o přístupu k zadním traktům 
domů na ul. Olomoucké a následně objednat geometrické rozdělení  
pozemku parc. č. 857/1 o celkové výměře 694 m2, kultura zahrada vše 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí, 
ul. Olomoucká.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

967/R/071111 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství objednat 
znalecký posudek na pozemek parc. č. 2194 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Jevíčská a následně 
pak jednat o jeho výkupu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

968/R/071111 Ředitelům příspěvkových organizací města: 
- Sociálních služeb města Moravská Třebová, 
- Kulturních služeb města Moravská Třebová, 
- Základní umělecké školy Moravská Třebová, 
- Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres 

Svitavy, 
- Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres 

Svitavy, 
- Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, okres 

Svitavy, 
- I. MŠ Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy (včetně 

odloučených pracovišť Boršov 102 a Sušice 52), 
- II. MŠ Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy (včetně 

odloučeného pracoviště Tyršova 548), 
- Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové, 
- Domu dětí a mládeže Moravská Třebová 

jmenovat inventarizační komise, zpracovat plán inventarizace a vydat 
pokyny  k provedení inventarizace majetku a závazků k datu  řádné  
účetní  závěrky,  tj.  k 31.12.2011. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
Rada města odkládá:  
 
969/R/071111 Projednání tisků: 

- č. 1/2 (Doplnění - návrh záměru prodeje nemovitostí – objektů 
kotelen),  

- č. 7 (Koncepce rozvoje Městského muzea v Moravské Třebové pro 



 Město Moravská Třebová 10 

 Usnesení rady města ze dne 07.11.2011 

období 2012 – 2017), 
- č. 10 (Návrh ceny stočného na rok 2012). 

 
 
V Moravské Třebové 07.11.2011 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Ing. Pavel Brettschneider                                                  Ing. Václav Mačát 

      místostarosta města                                                      místostarosta města 
 
 


