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Usnesení 

 
z 24. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 10.08.2015 
od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za 
účasti 7 členů rady města. 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
807/R/100815 Předložený program schůze rady města. 

 
808/R/100815 Dodatek č. 1 vnitřního předpisu č. 2/2013, Organizační řád, 

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

809/R/100815 Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí grantu 
z Programu podpory kulturních aktivit v Pardubickém kraji v roce 
2015 na technické zabezpečení akce Moravskotřebovský bramborák 
ve výši 35.000 Kč dle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

810/R/100815 Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí grantu 
z Programu podpory kulturních aktivit v Pardubickém kraji v roce 
2015 na technické zabezpečení akce Fotofestival MT ve výši 10.000 
Kč dle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

811/R/100815 Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO:70892822 o poskytnutí grantu 
z Programu podpory kulturních aktivit v Pardubickém kraji v roce 
2015 na technické zabezpečení akce Kejkle a kratochvíle ve výši 
50.000 Kč. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

812/R/100815 Uzavření Smlouvy o poskytnutí grantu z Programu stavební obnovy 
a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového 
charakteru v Pardubickém kraji na rok 2015 s Pardubickým krajem, 
IČO: 70892822, na restaurování povodňových desek na mostě ul. 
Jevíčská, Moravská Třebová ve výši 100.000 Kč, dle předloženého 
návrhu.  
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
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813/R/100815 Uzavření Smlouvy č. 232/2015 o poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 na 
akci „Oprava chodníku podél silnice II/368 ulice Lanškrounská 
v Moravské Třebové“ se Státním fondem dopravní infrastruktury se 
sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508, v souladu 
s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

814/R/100815 Uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se 
společností OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům 
hudebním, o. s., se sídlem Čs. armády 20, 160 56 Praha 6 – 
Bubeneč, IČO: 63839997, předmětem které je užití hudebních děl 
v rámci občanských obřadů, v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 
 

815/R/100815 Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Moravská Třebová a firmou 
Atregia s.r.o., IČO 02017342, se sídlem Šebrov 215, 679 22 Šebrov 
- Kateřina, předmětem které je zpracování pasportu zeleně 
v zastavěném území města v katastrálním území Moravská Třebová 
a Boršov a to na pozemcích, které jsou ve vlastnictví města 
Moravská Třebová, dle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Pavel Báča, vedoucí OŽP 
 

816/R/100815 Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi městem Moravská 
Třebová a firmou Atregia s.r.o., IČO 02017342, se sídlem Šebrov 
215, 679 22 Šebrov - Kateřina, předmětem které je zpracování 
pasportu zeleně v zastavěném území města v katastrálním území 
Moravská Třebová a Boršov a to na pozemcích, které jsou ve 
vlastnictví města Moravská Třebová, dle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Pavel Báča, vedoucí OŽP 
 

817/R/100815 Uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo ze dne 15.10.2013, s firmami, 
které podaly společnou nabídku, FORTEX - AGS, a.s., se sídlem 
Šumperk, Jílová 1550/1, PSČ 787 92, IČO: 00150584, a Stavební 
vodohospodářská, s. r. o. se sídlem Moravská Třebová - Předměstí, 
Olomoucká 139/4, PSČ 571 01, IČO: 28771346 na veřejnou zakázku 
„Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV - 
změny v Udánkách a Boršově - dodatečné stavební práce IV“ dle 
předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

818/R/100815 Ve věci výběrového řízené na veřejnou zakázku Webová prezentace 
města Moravská Třebová následující usnesení: 

1. Rada města schvaluje předloženou Zprávu o posouzení a 
hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Webová prezentace 



 Město Moravská Třebová 3     

 Usnesení rady města ze dne 10.08.2015 

města Moravská Třebová. 

2. Rada města schvaluje vítěze zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku Webová prezentace města Moravská Třebová uchazeče 
as4u.cz, s.r.o., Praha 2 - Vinohrady, Jana Masaryka 195/24, PSČ 
12000, IČO: 28884035. 

3. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na dodávku 
webové prezentace města Moravská Třebová s vítězem 
zadávacího řízení veřejné zakázky Webová prezentace města 
Moravská Třebová uchazečem as4u.cz, s.r.o., Praha 2 - 
Vinohrady, Jana Masaryka 195/24, PSČ 12000, IČO: 28884035 
dle předloženého návrhu. 

4. Rada města schvaluje uzavření servisní smlouvy o poskytování 
služeb a podpoře systému webových stránek města Moravská 
Třebová s vítězem zadávacího řízení veřejné zakázky Webová 
prezentace města Moravská Třebová uchazečem as4u.cz, s.r.o., 
Praha 2 - Vinohrady, Jana Masaryka 195/24, PSČ 12000, IČO: 
28884035 dle předloženého návrhu. 

5. Rada města pověřuje starostu města Moravská Třebová k 
podpisu Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Webová prezentace 
města Moravská Třebová. 

 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

819/R/100815 Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Výměna kanalizace 
v ulici Mlýnská - Josefská“ firmu, EKOTERM CZ s.r.o., Pražská 870, 
679 61 Letovice, IČO: 25307002. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

820/R/100815 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „Výměna kanalizace v ulici Mlýnská - Josefská“ s firmou 
EKOTERM CZ s.r.o., Pražská 870, 679 61 Letovice, IČO: 25307002, 
podle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

821/R/100815 Uzavření smlouvy mezi městem Moravská Třebová a Skupinovým 
vodovodem Moravskotřebovska, se sídlem nám. T. G. Masaryka 
32/29, Moravská Třebová, IČO: 72053453, která zajišťuje souhlas a 
podmínky města Moravská Třebová se zásahem do pozemků parc. 
č. 1484, 1497/10, 1498/1, 1481/5, 1483, 1408/8, 1409, všechny 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Dukelské a 
Tovární, za účelem výměny a doplnění provozně souvisejícího 
vodovodu dle předloženého návrhu.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
 



 Město Moravská Třebová 4     

 Usnesení rady města ze dne 10.08.2015 

822/R/100815 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. 1238/2 s ČEZ Distribuce a.s. a smlouvy 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 200 Kč za každý započatý metr 
délkový, na dobu 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 
 

823/R/100815 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. 2348/1 s ČEZ Distribuce a.s. a smlouvy 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 200 Kč za každý započatý metr 
délkový, na dobu 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 
 

824/R/100815 Pacht části pozemku parc. č. 1170 o výměře 40 m2, druh pozemku 
zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. 
Bezručově, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u bytového domu. 
Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tří měsíční 
výpovědní lhůtou, pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady 
města č. 1737/050405. bod 2.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

825/R/100815 Pronájem části pozemku parc. č. 2250 o výměře 35 m2 druh 
pozemku zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
na ul. Olomoucké, za účelem zřízení posezení u přízemního bytu a 
předzahrádky. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. října 2015, na 
dobu neurčitou, s tří měsíční výpovědní lhůtou, nájemné bude 
stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 8.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

826/R/100815 Pacht části pozemku parc. č. 3066/1 o celkové výměře 299 m2, druh 
pozemku zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
v části obce Udánky, za účelem užívání jako ovocný sad. Pachtovní 



 Město Moravská Třebová 5     

 Usnesení rady města ze dne 10.08.2015 

smlouva bude uzavřena na dobu určitou, do doby prodeje pozemku, 
tj. do data právních účinku vkladu vlastnických práv nového majitele 
pozemku do katastru nemovitostí. Pachtovné bude stanoveno dle 
usnesení rady města č. 290/080403. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

827/R/100815 Pacht pozemku parc. č. 2826/8 o celkové výměře 3 838 m2 a 
pozemku parc. č 2826/7 o celkové výměře 10 858 m2, oba druh 
pozemku orná půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
ul. Třešňová alej společností Pavlík a společníci s.r.o., se sídlem ul. 
Nerudova 1167/48, Moravská Třebová, PSČ 571 01, IČ 2594843, za 
účelem zemědělského využití. Pachtovní smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou, s účinností od 18. května 2015, s jednoměsíční 
výpovědní lhůtou ukončenou vždy k 30. září kalendářního roku. 
Pachtovné za pachtovní rok, tj. od 1. října do 30. září bude 
stanoveno ve výši 2.513 Kč, bez DPH.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

828/R/100815 Záměr směny pozemku parc. č. 3395/7 o celkové výměře 201 m2, 
druh pozemku orná půda z vlastnictví města za část pozemku parc. 
č. 3110/13 o výměře 440 m2, (jednalo by se cca o 340 m2), druh 
pozemku zahrada, vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část Udánky.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

829/R/100815 Záměr prodeje pozemku parc. č. 3066/1 o výměře 299 m2, druh 
pozemku zahrada a pozemku parc. č. 3066/2 o výměře 105 m2, druh 
pozemku zahrada, vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část Udánky.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

830/R/100815 Záměr prodeje pozemku parc. č. 2055/95 o výměře 1565 m2, druh 
pozemku orná půda a pozemku parc. č. 2055/108 o výměře 11 m2, 
druh pozemku orná půda vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Strážnického. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

831/R/100815 Prodej movité části hrobky č. 669/670 v oddělení O, na pohřebišti na 
Křížovém vrchu v Moravské Třebové za cenu 31 929 Kč s tím, že 
v kupní smlouvě budou stanoveny podmínky dle předloženého 
návrhu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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Rada města neschvaluje: 
 
832/R/100815 Záměr prodeje pozemku parc. č. 2822 o výměře 2512 m2, druh 

pozemku zahrada a pozemku parc. č. 2818 o výměře 238 m2, druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez 
č. p., vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Dr. 
Loubala. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
833/R/100815 Schválit prodej bytové jednotky č. 148/4 nacházející se v domě č. p. 

148, č. o. 22 na ul. Olomoucké, na stavebním pozemku parc. č. 848, 
včetně podílu id. 2734/10000 na společných částech budovy a na 
předmětném stavebním pozemku, dále podíl ve výši 1/7 stavebního 
pozemku parc. č. 849, jehož součástí je stavba zděné kůlny bez č. p. 
v obci a k. ú. Moravská Třebová, část obce Předměstí za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 120.000 Kč, s tím, kupující uhradí 
náklady spojené s převodem a daň z nabytí nemovitosti. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

834/R/100815 Schválit prodej pozemku parc. č. 3564 o výměře 817 m2, druh 
pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním území Dlouhá Loučka 
obci Dlouhá Loučka za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
8.170 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.    
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

835/R/100815 Schválit prodej nemovité části hrobky č. 669/670 v oddělení O, na 
pohřebišti na Křížovém vrchu v Moravské Třebové za cenu 5 565 Kč. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

836/R/100815 Schválit předložený návrh zadání regulačního plánu Městské 
památkové rezervace Moravská Třebová (dále RP MPR). 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

837/R/100815 Schválit finanční spoluúčast města Moravská Třebová na 
poskytování sociální služby Odborné sociální poradenství 
s prioritním zaměřením na dluhovou problematiku Oblastní charitou 
Moravská Třebová ve výši 51.000 Kč ročně od roku 2016. 
 
Z: Mgr. Irena Škadrová, vedoucí OSVZ 

 
Rada města bere na vědomí: 
 
838/R/100815 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva 
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města. 
 

839/R/100815 Předložený stav vymáhání pohledávek k 31.12.2014  za nájem 
bytových jednotek, nebytových prostor a ubytoven, které mají ve 
správě Technické služby Moravská Třebová s.r.o. od 01.01.2008 a 
stav vymáhání pohledávek za faktury, které byly vystaveny z vedlejší 
hospodářské činnosti. 

 
 
Rada města ukládá: 
 
840/R/100815 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat 

ve věci prodeje pozemku parc. č. 2055/95 o ceně ve výši 604.000 Kč 
a ve věci prodeje pozemku parc. č. 2055/108 o ceně ve výši 2.970 
Kč s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem a daň 
z nabytí nemovitosti. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 24.08.2015 
 

841/R/100815 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství 
objednat geometrický plán na rozdělení pozemků parc. č. 3642 a 
3644 v obci a kat. území Dlouhá Loučka a následně jednat o 
převodu nově rozdělených pozemků takto:   

1. Bezúplatně převést část pozemku parc. č. 3642, druh pozemku 
trvalý travní porost o celkové výměře 1.219 m2 (jednalo by se cca 
o 70 m2) v obci a katastrálním území Dlouhá Loučka, do 
vlastnictví Skupinového vodovodu Moravskotřebovska.  

2. Prodat část pozemku parc. č. 3642, druh pozemku trvalý travní 
prorost o celkové výměře 1.219 m2 (jednalo by se cca o 1.149 
m2) a pozemek parc. č. 3644, druh pozemku orná půda o výměře 
1.477 m2, vše v obci a katastrálním území Dlouhá Loučka Josefu 
Ječnému, bytem Zemědělská 11, Staré Město za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 10 Kč/m2.     

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 30.11.2015 

 
 
Rada města: 
 
842/R/100815 Projednala stížnost na porušování knihovního zákona v Městské 

knihovně Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové a dále na 
porušování dotačních podmínek u dotace na pořízení notebooků 
tamtéž. Rada města přijala závěr, že stížnost je nedůvodná. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

843/R/100815 Potvrzuje potřebnost sociální služby Odborné sociální poradenství 
s prioritním zaměřením na dluhovou problematiku. 
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844/R/100815 Odkládá projednání tisků: 

 č. 3 (Čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Sociální 
služby města Moravská Třebová v roce 2015) 

 č. 23 (Návrh prodeje nemovitosti – pozemku parc.  č. 250/1 na ul. 
Poštovní v obci a k. ú.  Moravská Třebová 

 
 
 
V Moravské Třebové 10.08.2015 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 

Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát 
                místostarosta                                                                 místostarosta 


