
 Město Moravská Třebová 1     

 Usnesení rady města ze dne 19.10.2015 

Usnesení 
 
z 29. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.10.2015 
od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za 
účasti 7 členů rady města. 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
981/R/191015 Předložený program schůze rady města. 

 
982/R/191015 Navýšení mzdového limitu příspěvkové organizaci Základní škola 

Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy na částku 
302.000 Kč (bez zákonných odvodů, vč. náhrad, OON a dotací 
poskytnutých od jiných subjektů). 
 
Z: Mgr. Petr Vágner, ředitel ZŠ 
 

983/R/191015 Navýšení mzdového limitu příspěvkové organizaci II. Mateřská 
škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy v roce 
2015 na částku 143.000 Kč (bez zákonných odvodů, vč. náhrad, 
OON a dotací poskytnutých od jiných subjektů). 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

984/R/191015 Změnu svého usnesení č. 496/R/110515 takto: 

Původní znění: 

Rada města schvaluje čerpání rezervního fondu tvořeného 
z hospodářského výsledku příspěvkové organizace Městská 
knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové do výše 
100.000 Kč a jeho využití na pořízení nábytku a výpočetní 
techniky.  

Nové znění: 

Rada města schvaluje čerpání rezervního fondu tvořeného 
z hospodářského výsledku příspěvkové organizace Městská 
knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové ve výši 
150.000 Kč a jeho využití na pořízení nábytku a výpočetní techniky 
(PC a server).  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

985/R/191015 Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených 
městem za první pololetí roku 2015: 

- 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 
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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 do 14.07.2015, 
- Mgr. Milanu Janouškovi, řediteli Sociálních služeb města 

Moravská Třebová, 

dle předloženého návrhu s provedenou úpravou u Mgr. Vágnera. 

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

986/R/191015 Předložený Operační plán zimní údržby místních komunikací 
v Moravské Třebové a Boršově pro sezónu 2015 - 2016. 
 
Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb 
Moravská Třebová s.r.o. 
 

987/R/191015 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
a následně uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a 
provozování stavby plynovodní a vodovodní přípojky na pozemku 
p. č. 2821/2. 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 zařízení uloženého ve služebném 
pozemku, nejméně však 1000 Kč. 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 
 

988/R/191015 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
a následně uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a 
provozování stavby distribuční soustavy zemního kabelového 
vedení nízkého napětí v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová na pozemku p. č. 781 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 činit 200 
Kč za každý započatý metr délkový zařízení uloženého v 
budoucím služebném pozemku, nejméně však 1000 Kč na dobu 
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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 
 

989/R/191015 Uzavření předložené smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadů na 
území města Moravská Třebová mezi městem a EKO-PF spol. s 
r.o., se sídlem Hlincová Hora 60, IČO 62525816 za účelem 
zajištění likvidace upotřebených potravinářských olejů a tuků na 
dobu neurčitou. 
 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

990/R/191015 Uzavření smlouvy mezi městem Moravská Třebová a Skupinovým 
vodovodem Moravskotřebovska, dobrovolným svazkem obcí, se 
sídlem nám. T. G. Masaryka 32/29, Moravská Třebová, která 
zajišťuje souhlas a podmínky města Moravská Třebová se 
zásahem do pozemků parc. č. 964/7, 1067, 1066, 663, 648, 619/1, 
585, 560, 1178/55, všechny v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, na ul. K. Čapka, za účelem výměny provozně 
souvisejícího vodovodu dle předloženého návrhu.  
 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

991/R/191015 Záměr pronájmu nebytového prostoru o výměře cca 70 m2 
v objektu na pozemku parc. č. 921 v obci a k. ú. Moravská 
Třebová, část obce Předměstí, zadní trakt ul. Lanškrounské.   
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 500 Kč/1 měsíc.  
 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

992/R/191015 Pacht části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 105 m2, druh 
pozemku zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
na ul. Školní, Novotné Věře, bytem Moravská Třebová, část obce 
Předměstí č. p. 1427, ul. Západní č. o. 6, za účelem  pěstování 
ovoce a zeleniny u bytového domu. Pachtovní smlouva bude 
uzavřena od 1. ledna 2016 na dobu neurčitou a výše pachtovného 
bude stanovena dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 3. 
 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

993/R/191015 Pacht části pozemku parc. č. 2771/1 o výměře 95 297 m2, druh 
pozemku orná půda, v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová na ul. Svitavské, společnosti Pavlík a společníci, IČO 
25948431, se sídlem Nerudova 1167/48, Moravská Třebová, PSČ 
571 01 za účelem zemědělského využití. Pachtovní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou od 1. listopadu 2015 do 31. října 2016, 
pachtovné za toto období se stanovuje ve výši 16.296 Kč, bez 
DPH. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

994/R/191015 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na  

1. byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské 
Třebové s platností od 01.11.2015  

2. byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 
v Moravské Třebové s platností od 01.11.2015 s podmínkou 
úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem 
nájemní smlouvy    

3. byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 
v Moravské Třebové s Dětským domovem Moravská Třebová, 
IČ: 63609177, s platností od 01.11.2015  

4. byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 
v Moravské Třebové s platností od 01.11.2015  

5. byt č. 6 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 9 v Moravské 
Třebové s platností od 01.11.2015  

6. byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na ul. Farní č. o. 1 v Moravské Třebové 
s platností od 01.11.2015  

7. byt č. 1 o velikosti 2 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 01.11.2015 

8. byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 1 v Moravské 
Třebové s platností od 01.11.2015  

9. byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na ul. Jiráskově č. o. 128 v Moravské 
Třebové s platností od 01.11.2015 

10. byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na ul. Farní č. o. 18 v Moravské 
Třebové s platností od 01.11.2015 

11. byt č. 6 o velikosti 3 + 1 na ul. Nádražní č. o. 17 v Moravské 
Třebové s platností od 01.11.2015 

12. byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 17 v Moravské 
Třebové s platností od 01.11.2015 

13. byt č. 1 o velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 16 v Moravské 
Třebové s platností od 01.11.2015.  

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

995/R/191015 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 3 o 
velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 39 v Moravské 
Třebové s platností od 01.11.2015 s podmínkou úhrady závazků 
vůči městu po splatnosti v pravidelných měsíčních splátkách dle 
uzavřené Dohody o uznání dluhu a úhradě dluhu ve splátkách. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

996/R/191015 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 3 o 
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velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 17 v Moravské Třebové 
s platností od 01.11.2015 s podmínkou uznání dluhu na nájmu a 
uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách, dále s podmínkou 
úhrady nájmu za příslušný kalendářní měsíc a úhrady závazků 
vůči městu po splatnosti v pravidelné měsíční splátce. V případě 
úhrady nájmu za příslušný kalendářní měsíc, úhrady splátky dluhu 
na nájmu a úhrady splátky dluhu na závazcích vůči městu po 
splatnosti bude nájemní smlouva automaticky prodloužena vždy o 
1 měsíc. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

997/R/191015 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 1 o 
velikosti 2+1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 39 v Moravské Třebové 
s podmínkou uzavření Dohody o uznání dluhu a úhrady dluhu 
v pravidelných měsíčních splátkách a dále s podmínkou úhrady 
pravidelné měsíční splátky dluhu za komunální odpad. V případě 
úhrady nájmu za příslušný kalendářní měsíc, dále úhrady splátky 
dluhu na nájmu dle dohody a úhrady splátky dluhu za komunální 
odpad bude smlouva automaticky prodloužena vždy o 1 měsíc. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

998/R/191015 Uzavření smlouvy o nájmu bytu na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v domě 
č. p. 1510 na ul. Hřebečské č. o. 1 v Moravské Třebové s tím, že 
uhradí částku 373.000 Kč před podpisem Smlouvy o nájmu bytu a 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě, dle předloženého návrhu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

999/R/191015 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru o 
výměře 33,94 m2 v domě č. p. 207 na Zámeckém náměstí č. o. 6 
v Moravské Třebové za účelem zřízení tetovacího studia. 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 
 

1000/R/191015 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení firmou JS 
Moravská Třebová s.r.o., Linhartice 60, 571 01 Moravská Třebová, 
IČO: 28811852 na veřejnou zakázku Zateplení fasády BD vč. 
výměny otvorových prvků; Bytový dům, ul. Nádražní 1480/17, 
1480/19, Moravská Třebová dle předloženého návrhu. 
 
Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb 
Moravská Třebová s.r.o. 
 

1001/R/191015 Na základě doporučení hodnotící komise vyloučení následujícího 
uchazeče z další účasti v zadávacím řízení "Parkoviště u 
obchodního centra Moravská Třebová" z důvodu nesplnění 
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technických požadavků zadavatele stanovených ve Výzvě 
k podání nabídky: PROFISTAV Litomyšl, a.s. Tyršova 231, 570 01 
Litomyšl, IČO: 27742741. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1002/R/191015 Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Parkoviště u 
obchodního centra Moravská Třebová“ firmu VINA Prostav s.r.o., 
Na okruhu 386/19, Písnice, 142 00 Praha 4, IČO: 24275018. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1003/R/191015 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „Parkoviště u obchodního centra Moravská Třebová“ 
s firmou VINA Prostav s.r.o., Na okruhu 386/19, Písnice, 142 00 
Praha 4, IČO: 24275018, podle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1004/R/191015 Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Výměna sedaček a 
koberce v kinosále Kulturních služeb města Moravská Třebová“, 
firmu HOKO-VH s.r.o., se sídlem Vlčnov 666, 687 61 Vlčnov, IČO: 
26918862. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1005/R/191015 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „Výměna sedaček a koberce v kinosále Kulturních služeb 
města Moravská Třebová“, s firmou HOKO-VH s.r.o., se sídlem 
Vlčnov 666, 687 61 Vlčnov, IČO: 26918862, podle předloženého 
návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1006/R/191015 Zahraniční pracovní cestu JUDr. Miloše Izáka, Ing. Pavla 
Brettschneidera a Ing. Miroslava Netolického do partnerského 
města Vlaardingen v Nizozemí ve dnech 06. – 08.11.2015. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1007/R/191015 Schválit změnu usnesení č. 105/Z/270415, poskytnutí dotací 

z rozpočtu města a příspěvků z dotace Ministerstva kultury, 
Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2015 takto: 

 

Objekty v majetku města 

 stát město vlastník celkem 
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Radnice, nám. TGM 32/29 
- restaurování a obnova oken  

601.000,- - 263.050,- 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 

55.000,- 17.500,- 99.542,- 172.042,- 

Dům, Zámecké nám. 56/2 
- obnova oken a dveří 

76.000,- 28.000,- 76.000,- 180.000,- 

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

127.000,- 50.000,- 316.014,- 493.014,- 

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

129.000,- 50.000,- 211.388,- 390.388,- 

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

100.000,- 38.600,- 247.211,- 385.811,- 

Dům, nám. TGM 163/36 
- obnova fasády z ul. Cechovní 

129.000,- 50.000,- 320.979,- 499.979,- 

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

268.000,- - 1.715,- 269.715,- 

Dům, ul. Pivovarská 132/2 
- obnova fasády  

129.000,- 50.000,- 318.281,- 497.281,- 

 
 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
1008/R/191015 Schválit uzavření veřejnoprávních smluv (s příjemci u objektů 

mimo vlastnictví města) o poskytnutí dotací z rozpočtu města a 
příspěvků z dotace Ministerstva kultury, Programu regenerace 
MPR a MPZ v roce 2015 na opravu nemovitých kulturních 
památek v roce 2015 v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1009/R/191015 Schválit vklad majetku města inv. č. 2864 TS – vodovodní přípojka 
– napojení – Mor. Třebová (FO) v pořizovací ceně 6.814 Kč do 
dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska, IČO: 72053453, se sídlem nám. T. G. 
Masaryka 29, Moravská Třebová za podmínek § 38 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění. 
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Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

1010/R/191015 Zrušit své usnesení č. 10/S/210604, kterým schválilo uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 1, I. kategorie o 
velikosti 1 + 1 na ul. Hřebečské č. o. 1 v Moravské Třebové.    
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1011/R/191015 Schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 1 o 
velikosti 1 + 1 na ul. Hřebečské č. o. 1 v Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
1012/R/191015 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva 

města. 
 

1013/R/191015 Předloženou zprávu z jednání komise památkové péče rady města 
dne  07.10.2015. 
 

1014/R/191015 Předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní 
a péče o děti konané dne 29.09.2015. 
 

1015/R/191015 Předložený zápis z jednání o možnosti přidělení menšího bytu. 
 
 
Rada města jmenuje: 
 
1016/R/191015 MgA. et Mgr. Františka Žáčka členem kulturní komise rady města. 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
1017/R/191015 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání 

zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku 
„Splašková kanalizace v Sušiciích, Moravská Třebová“ a 
schvaluje: 

1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k podání nabídky: 

- ARROW, spol. s r.o., Jevíčská 55/2, 571 01 Moravská 
Třebová, IČO: 46504371 

- Stavební vodohospodářská, s.r.o., Olomoucká 139/4, 571 
01 Moravská Třebová, IČO: 28771346 

- INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc – 
Hodolany, IČO: 25374311 

- EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy, IČO: 
25260766 

- Ulehla Ivan s.r.o., Svitavy, Svitavská 159/52, PSČ 56802, 
IČO: 29212375  

2. Hodnotící komisi ve složení: 
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 Ing. Pavel Brettschneider - člen, Mgr. Miroslav Muselík - 
náhradník 

 Karel Musil - člen, Ludmila Lišková - náhradník  

 Miroslav Jurenka - člen, - Ing. Daniela Blahová - náhradník 

3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 

 celková nabídková cena bez DPH - 100% 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1018/R/191015 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání 
zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku 
„Zpracování Změny č. 2 územního plánu města Moravská 
Třebová“ a schvaluje: 

1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k podání nabídky: 

 REGIO, projektový ateliér s.r.o., Hořická 50/20, 500 02 
Hradec Králové – Pražské Předměstí, IČO 26002337 

 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 834/8, 602 
00 Brno – Zábrdovice, IČO 18824463 

 Ing. arch. Vladimír Rozehnal, Hlaváčova 179, 530 02 
Pardubice – Zelené Předměstí, IČO 11588039 

 Ing. arch. Pavel Čížek, Újezdská 1429, 565 01 Choceň, IČO 
13558781 

 A - PROJEKT Pardubice s.r.o., Jiráskova 1275, 53002 
Pardubice - Zelené Předměstí, IČO 25941551  

2. Hodnotící komisi ve složení: 

 Ing. Václav Mačát - člen, Ing. Pavel Brettschneider - 
náhradník 

 Eva Štěpařová - člen, Karel Musil - náhradník  

 Ing. Soňa Elfmarková – člen, Ing. Dušan Sejbal - náhradník 

 Miroslav Jurenka - člen, Ing. Daniela Blahová - náhradník 

3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 

 celková nabídková cena vč. DPH - 100% 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
 
Rada města ukládá: 
 
1019/R/191015 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství 

jednat ve věci prodeje pozemku parc. č. 2628/18 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Nová, o navýšení ceny 
pozemku o 10 % s tím, že kupující uhradí náklady spojené 
s převodem a daň z nabytí nemovitosti. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 02.11.2015 

 



 Město Moravská Třebová 10     

 Usnesení rady města ze dne 19.10.2015 

 
Rada města odkládá: 
 
1020/R/191015 Projednání tisků č.: 

- č. 9 z 19.10.2015 (Individuální žádost o dotaci) 
- č. 10 z 19.10.2015 (Obecně závazná vyhláška města Moravská 

Třebová o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů) 

- č. 32 (Podpora založení soukromé zdravotní dopravy 
v Moravské Třebové). 

 
 
Rada města ruší: 
 
1021/R/191015 Své usnesení č. 495/R/110515, kterým schválila čerpání 

investičního fondu příspěvkové organizace Městská knihovna 
Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové do výše 50.000 Kč a 
jeho využití na pořízení počítačového serveru. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

1022/R/191015 Své usnesení č. 929/R/220915, kterým schválila výpověď z nájmu 
bytu č. 1 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 37 
v Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1023/R/191015 Své usnesení č. 1187/070604, kterým schválila uzavření smlouvy 
o nájmu bytu na byt č. 1, I. kategorie o velikosti 1 + 1 na ul. 
Hřebečské č. o. 1 v Moravské Třebové s tím, že vyrovnání předem 
zaplacené části nájemného proběhne bez účasti města a že bude 
pokračovat ve splátkách dle splátkového kalendáře.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
V Moravské Třebové 19.10.2015 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát 

                místostarosta                                                                 místostarosta 


