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Usnesení 

 
 
ze 3. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 24.11.2014 
od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za 
účasti 7 členů rady města. 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
  11/R/241114 Předložený program schůze rady města. 

 
  12/R/241114 Předložené programové prohlášení rady města Moravská Třebová 

na volební období 2014 – 2018. 
 

  13/R/241114 Následující termíny schůzí rady města v roce 2015: 
- 12.01., 26.01., 23.02., 09.03., 30.03., 13.04., 11.05., 25.05., 

08.06., 29.06., 13.07., 27.07., 10.08., 24.08., 21.09., 05.10., 
19.10.,  02.11., 16.11., 14.12., a to vždy od 16:00 hod. 

 
Z: Ing. Miloš Izák, starosta města 
 

  14/R/241114 Následující termíny schůzí rady města jako jediného společníka 
obchodní společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. při 
výkonu funkce valné hromady společnosti v roce 2015: 
- 23.02.,13.04., 25.05., 24.08., 16.11., a to vždy od 15:00 hod. 
 
Z: Ing. Miloš Izák, starosta města 
 

  15/R/241114 Nahrazení Josefa Švichkého v dílčí inventarizační komisi pro rok 
2014, jmenované v rámci dodatku č. 3 vnitřního předpisu č. 9/2011, 
Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků města 
Moravská Třebová usnesením rady města č. 4388/R/150914,  
Renatou Suchou.      
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková 
 

  16/R/241114 Vnitřní předpis č. 5/2014, Směrnice pro tvorbu opravných položek, 
dle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková 
 

  17/R/241114 Uzavření dohody s firmou Siemens, s.r.o. se sídlem Siemensova 1, 
155 00 Praha 13, IČ:00268577 o slevě za vzniklé odchylky skutečné 
hodnoty spotřeby elektrické energie v roce 2012 a 2013 oproti 
garantovaným hodnotám dle uzavřené Smlouvy o poskytování 
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energetických služeb se zaručeným výsledkem v souladu 
s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková 
 

  18/R/241114 Uzavření dodatku č. 1 pojistné smlouvy č. 2736315333 o pojištění 
majetku a odpovědnosti s firmou UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem 
Evropská 810/136, 160 12 Praha 6, IČ: 49240480 v souladu 
s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková 
 

  19/R/241114 Poskytnutí finančních prostředků z rozvojového programu „Zvýšení 
platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014“ 
ve výši 727 Kč 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 
- 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.  
Finanční prostředky budou vyplaceny z peněz získaných z výše 
uvedeného  rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy – ÚZ 33 051. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková 
 

  20/R/241114 Navýšení mzdového limitu příspěvkové organizaci Základní škola 
Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy na částku 
318.000 Kč (bez zákonných odvodů, vč. OON, vč. dotací 
poskytnutých od jiných subjektů). 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková 
 

  21/R/241114 Vyplacení finanční částky 9.693 Kč z Rozvojového programu  na 
podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a 
žáků se znevýhodněním na rok 2014 (č. j. 31223/2013-1), ředitelce 
školy Mgr. Bc. Lence Bártové. 
 
Z: Mgr. Bc. Lenka Bártová, ředitelka školy 
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  22/R/241114 Čerpání částky 22.156 Kč z rezervního fondu příspěvkové 
organizace Kulturní služby města Moravská Třebová a její využití 
k rozvoji činnosti organizace.  
 
Z: Jarmila Dvořáková, pověřená zastupováním ředitelky příspěvkové 
organizace 
 

  23/R/241114 Aktualizovaný plán odpisů na rok 2014 příspěvkové organizace 
Kulturní služby města Moravská Třebová v souladu s předloženým 
návrhem. 
 
Z: Jarmila Dvořáková, pověřená zastupováním ředitelky příspěvkové 
organizace 
 

  24/R/241114 Čerpání částky 160.000 Kč z rezervního fondu tvořeného 
ze zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace 
Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. 
Účelem čerpání je nákup výukové techniky do jazykové učebny. 
 
Z: Mgr. Petr Vágner, ředitel základní školy 
 

  25/R/241114 Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822, o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace na odbornou přípravu velitelů a strojníků 
jednotek SDH nebo na věcné vybavení neinvestiční povahy ve výši 
1.600 Kč, v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková 
 

  26/R/241114 Ve věci nákup elektrické energie a plynu na rok 2015 následující 
usnesení: 

1. Rada města bere na vědomí vítěze výběrového řízení firmu 
CENTROPOL ENERGY, a.s., IČ: 25458302, se sídlem 
Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, na dodávku elektřiny 
v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině 
nízkého napětí pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové 
organizace a obchodní společnost od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 

2. Rada města bere na vědomí vítěze výběrového řízení firmu 
CENTROPOL ENERGY, a.s., IČ: 25458302, se sídlem 
Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, na dodávku zemního 
plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro 
odběr nad 630 MWh (velkoodběr) pro město Moravská Třebová, 
jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost od 1. 1. 
2015 do 31. 12. 2015. 

3. Rada města bere na vědomí vítěze výběrového řízení firmu 
Pražská plynárenská, a.s., IČ: 60193492, se sídlem Národní 37, 
110 00 Praha 1 – Nové Město, na dodávku zemního plynu 
v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 
630 MWh (maloodběr) pro město Moravská Třebová, jeho 



 Město Moravská Třebová 4   

 Usnesení rady města ze dne 24.11.2014 

příspěvkové organizace a obchodní společnost od 1. 1. 2015 do 
31. 12. 2015. 

4. schvaluje uzavření Závěrkových listů s vítězem výběrového řízení 
firmou CENTROPOL ENERGY, a.s., IČ: 25458302, se sídlem 
Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, na dodávku elektřiny 
v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině 
nízkého napětí pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové 
organizace a obchodní společnost od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 

5. Rada města schvaluje uzavření Závěrkových listů s vítězem 
výběrového řízení firmou CENTROPOL ENERGY, a.s., IČ: 
25458302, se sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, 
na dodávku zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky 
zemního plynu pro odběr nad 630 MWh (velkoodběr) pro město 
Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní 
společnost od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 

6. Rada města schvaluje uzavření Závěrkových listů s vítězem 
výběrového řízení firmou Pražská plynárenská, a.s., IČ: 
60193492, se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město, 
na dodávku zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky 
zemního plynu pro odběr do 630 MWh (maloodběr) pro město 
Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní 
společnost od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  27/R/241114 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování 
stavby distribuční soustavy kabelového vedení nízkého napětí  
v obci a katastrálním území Moravská Třebová na pozemku p. č. 
1484 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 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 
 

  28/R/241114 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování 
stavby distribuční soustavy kabelového vedení nízkého napětí  
v obci a katastrálním území Moravská Třebová na pozemcích p. č. 
2369/1,  p. č. 2421, p. č. 2425/1  vše ostatní plocha 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 
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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 
 

  29/R/241114 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na  
1. byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na ul. Olomoucké č. o. 17 v Moravské 

Třebové s Kristýnou Absolonovou, s platností od 1. 12. 2014 
s podmínkou úhrady závazku vůči městu po splatnosti před 
podpisem nájemní smlouvy  

2. byt č. 5 o velikosti 3 + 1 na Zámeckém náměstí č. o. 1 
v Moravské Třebové s Jiřím Dopitou, s platností od 1. 12. 2014  

3. byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na ul. Bránské č. o. 8 v Moravské 
Třebové s Markétou Dosedělovou, bytem tamtéž, s platností od 
1. 12. 2014  

4. byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na ul. Farní č. o. 1 v Moravské Třebové 
s Petrem Hortou a Oldřiškou Elfmarkovou, s platností od 1. 12. 
2014 s podmínkou úhrady závazku vůči městu po splatnosti před 
podpisem nájemní smlouvy  

5. byt č. 19 o velikosti 1 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s Dagmar Hálovou, s platností od 1. 12. 2014 
s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti 
v pravidelných měsíčních splátkách  

6. byt č. 5 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové 
s Olgou Jandovou, s platností od 1. 12. 2014  

7. byt č. 8 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové 
s Jaroslavou Jaškovou, s platností od 1. 12. 2014  

8. byt č. 8 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové 
s Magdalénou Kopeckou, s platností od 1. 12. 2014  

9. byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 8 v Moravské 
Třebové s Adrienou Kýrovou, s platností od 1. 12. 2014 

10. byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové 
s Josefem Páclem, s platností od 1. 12. 2014 

11. byt č. 8 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s Danuší Pokornou, s platností od 1. 12. 2014 

12. byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 
v Moravské Třebové s Milanem Újezdským, s platností od 1. 12. 
2014 

13. byt č. 10 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové 
s Martinem Vostálem, s platností od 1. 12. 2014 s podmínkou 
úhrady závazku vůči městu po splatnosti před podpisem nájemní 
smlouvy 

14. byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na ul. Komenského č. o. 59 v Moravské 
Třebové s Šárkou Zemánkovou, s platností od 1. 12. 2014 

15. byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 17 v Moravské 
Třebové s Martou Vitoulovou, s platností od 1. 12. 2014 
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16. byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 
v Moravské Třebové s Blankou Janošovou, s platností od 1. 12. 
2014. 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  30/R/241114 Uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 104 o 
velikosti 2 + 0 v Domě zvláštního určení na ul. Svitavské č. o. 24 
v Moravské Třebové se Zdeňkou Štrambachovou. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  31/R/241114 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 2 o 
velikosti 2 + 1 v domě č. p. 37 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 
v Moravské Třebové s Miroslavou Havlíkovou.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  32/R/241114 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na holobyt č. 5 o 
velikosti 1 + 1 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové 
s Vladimírem Krůzou, s podmínkou předání bytu č. 10 v domě č. p. 
624 na ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové. Nájemní smlouva na 
holobyt bude prodlužována vždy o 1 měsíc v případě úhrady nájmu 
za příslušný měsíc. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  33/R/241114 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 1 o 
velikosti 1 + 0 na ul. Olomoucké č. o. 17 v Moravské Třebové 
s Valentinou Ďuračovou, s platností od 1. 12. 2014 s podmínkou 
uznání dluhu a uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách dle 
předloženého vzoru. Nájemní smlouva bude prodlužována vždy o 3 
měsíce v případě úhrady nájmu za příslušný měsíc a úhrady splátky 
dluhu dle dohody o úhradě dluhu ve splátkách. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  34/R/241114 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části nebytového prostoru o 
výměře 24 m2 v objektu č. p. 405 na ul. Josefské č. o. 12 v Moravské 
Třebové s Moravec – pekárny s.r.o., IČ: 259 46 706, se sídlem 
Josefská 1060/14a, 571 01 Moravská Třebová, za účelem zřízení 
skladu. 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 
 

  35/R/241114 Záměr pachtu části pozemku parc. č. 933 o výměře 15 m2, druh 
pozemku zahrada, v obci a v katastrálním území Moravská Třebová, 
na ul. Lázeňské, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u bytového 
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domu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  36/R/241114 Záměr pachtu části pozemku parc. č. 932/1 o výměře 15 m2, druh 
pozemku zahrada, v obci a v katastrálním území Moravská Třebová, 
na ul. Lázeňské, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u bytového 
domu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  37/R/241114 Záměr pachtu části pozemku parc. č. 1375 o výměře 54 m2, druh 
pozemku zahrada, v obci a v katastrálním území Moravská Třebová, 
na ul. Školní, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u bytového 
domu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  38/R/241114 Záměr pachtu části pozemku parc. č. 1168/1 o výměře 170 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, na ul. Bezručova, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u 
bytového domu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  39/R/241114 Záměr pachtu dvou částí pozemku parc. č. 1347/1 o výměrách 63 m2 
a 53 m2 , druh pozemku ostatní plocha, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, na ul. Školní, za účelem pěstování ovoce a 
zeleniny u bytového domu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  40/R/241114 Záměr pachtu části pozemku parc. č. 1481/5 o výměře 20 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, na ul. Tovární, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u 
bytového domu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  41/R/241114 Pacht 2 částí pozemku parc. č. 1482/7 o výměrách 21 m2 a 50 m2, 

v obci a katastrálním území Moravská Třebová Jiřímu Makovcovi, za 
účelem pěstování ovoce a zeleniny u bytového domu. Pachtovní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
1737/050405, bod 2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  42/R/241114 Pacht části pozemku parc. č. 1482/7 o výměře 52 m2, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová Zdeňku Stupkovi, za účelem 
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pěstování ovoce a zeleniny u bytového domu. Pachtovní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
1737/050405, bod 2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  43/R/241114 Pacht části pozemku parc. č. 1482/7 o výměře 30 m2, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová Lence Drabišinové, za 
účelem pěstování ovoce a zeleniny u bytového domu. Pachtovní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
1737/050405, bod 2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  44/R/241114 Pacht části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 63 m2, druh pozemku 
zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. 
Školní, Petru Jeřábkovi, za účelem  pěstování ovoce a zeleniny u 
bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výše pachtovného bude 
stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  45/R/241114 Pronájem pozemku parc. č. 465/4 o výměře 264 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. 
Komenského, Romanu Maškovi, za účelem zřízení uzavřeného 
dvoru u rodinného domu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s podmínkou úhrady 
závazku vůči městu po splatnosti před podpisem nájemní smlouvy. 
Výše nájemného bude stanovena dle usnesení rady města č. 
1737/050405, bod 7. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

  46/R/241114 Pacht části pozemku parc. č. 2155 o výměře 140 m2, druh pozemku 
zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. 
Horní, Josefu Kuncovi, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u 
bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výše pachtovného bude 
stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  47/R/241114 Pacht části pozemku parc. č. 2155 o výměře 150 m2, druh pozemku 
zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. 
Horní, Petru Pavelcovi, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u 
bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výše pachtovného bude 
stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 2. 



 Město Moravská Třebová 9   

 Usnesení rady města ze dne 24.11.2014 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  48/R/241114 Ukončení pachtovní smlouvy č. 51/14, ze dne 31. července 2014, 
uzavřené s Annou Habrovanskou za účelem pěstování ovocných 
stromů na pozemku parc. č. 3066/1 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, a to dohodou ke dni 30. září 2014.    
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  49/R/241114 Záměr prodeje pozemku parc. č. 2130 o celkové výměře 1287 m2, 
kultura trvalý travní porost a pozemku parc. č. 2219/1 o celkové 
výměře 255 m2, kultura ostatní plocha  v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Horní.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  50/R/241114 Záměr směny pozemku parc. č. 2055/94 o výměře 1.344 m2, druh 
pozemku orná půda a pozemku parc. č. 2055/109 o výměře 11 m2, 
druh pozemku orná půda, které vznikly dle geometrického plánu č. 
2627/167/2014  z vlastnictví města za pozemek parc. č. 1950/1 o 
výměře 916 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová.       
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
   

  51/R/241114 Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SN-TSMT/06/2014 
s vítězem výběrového řízení, firmou: JS Moravská Třebová s.r.o., 
Sušice  105, 571 01 Moravská Třebová; IČ: 28811852, na veřejnou 
zakázku: Výměna střešní krytiny 2. etapa – jižní a jihovýchodní část, 
bytový dům ul. Svitavská č.p.1479, č.o.24, Moravská Třebová 
v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská 
Třebová s.r.o. 
 

  52/R/241114 Ve věci zadávacího řízení Regenerace městských parků - opakování 
následující usnesení: 

1. Rada města ruší v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění zadávací 
řízení na veřejnou zakázku Regenerace městských parků - 
opakování. 

2. Rada města pověřuje starostu města k podpisu Rozhodnutí 
zadavatele o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
Regenerace městských parků - opakování. 

 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

  53/R/241114 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou 
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zakázku „Autorský dozor projektu Realizace úspor energie - ZŠ 
Palackého, Moravská Třebová“ s firmou EVČ s.r.o., Arnošta 
z Pardubic 676, 530 02, IČ: 13582275,  podle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

  54/R/241114 Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Stavební dozor 
projektu Realizace úspor energie - ZŠ Palackého, Moravská 
Třebová“ firmu OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké 
Mýto, IČ: 15030709. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

  55/R/241114 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „Stavební dozor projektu Realizace úspor energie - ZŠ 
Palackého, Moravská Třebová“ firmou OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 
738, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15030709, podle předloženého 
návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

  56/R/241114 Výjimku z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice Zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, dle článku 12, odst. 1, na 
realizaci veřejné zakázky Dokončení oprav komunikace v Udánkách. 
Oprava komunikace v Udánkách bude realizována bez výběrového 
řízení  firmou M – SILNICE a.s., OZ STŘED, Za Pivovarem 611, 537 
01 Chrudim, IČ: 42196868.  
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 
 
 

  57/R/241114 Uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku – Dokončení oprav 
komunikace v Udánkách, s firmou M – SILNICE a.s., OZ STŘED, Za 
Pivovarem 611, 537 01 Chrudim, IČ: 42196868, podle předloženého 
návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

  58/R/241114 Vítěze zadávacího řízení veřejné zakázky Revitalizace toku 
Třebůvky v lokalitě Knížecí louka uchazeče HOCHTIEF CZ a. s., 
Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ 46678468. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

  59/R/241114 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení veřejné 
zakázky Revitalizace toku Třebůvky v lokalitě Knížecí louka 
uchazečem HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5 
- Smíchov, IČ 46678468, dle předloženého návrhu. 
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Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

  60/R/241114 Uzavření Dodatku č. 4 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, IČ: 00150584, a Stavební 
vodohospodářská, s. r. o. se sídlem: Moravská Třebová - Předměstí, 
Olomoucká 139/4, PSČ 571 01, IČ: 28771346 na veřejnou zakázku 
„Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV - 
změny v Udánkách a Boršově - dodatečné stavební práce II“ dle 
předloženého návrhu.  
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

  61/R/241114 Výjimku z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, dle článku 12, odst. 1, na realizaci veřejné 
zakázky Oprava komunikací v Udánkách. Oprava komunikací 
v Udánkách bude realizována bez výběrového řízení  firmou 
Stavební vodohospodářská, s.r.o., Olomoucká 139/4, 57101 
Moravská Třebová - Předměstí, IČ: 28771346. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

  62/R/241114 Uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Oprava komunikací v 
Udánkách, s firmou Stavební vodohospodářská, s.r.o., Olomoucká 
139/4, 57101 Moravská Třebová - Předměstí, IČ: 28771346, podle 
předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
 
 
 
Rada města neschvaluje: 
 
  63/R/241114 Zřízení věcného břemene průjezdu a průchodu přes pozemky parc. 

č. 102/2 a 103/2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová na 
ul. Marxově pro budovu č. p. 211 na pozemku parc. č. 103/3  a 
pozemky parc. č. 102/4 a 102/3 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová na ul. Marxově. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  64/R/241114 Vydání souhlasného stanoviska o vzniku práva odpovídajícího právu 
věcného břemene cesty přes pozemky parc. č. 103/2 a 102/2, a to 
jak k budově č. p. 211 na pozemku parc. č. 103/3, tak na pozemky 
parc. č.  102/4 a parc. č. 102/3, vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, na ul. Marxově.                                                                                            
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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Rada města bere na vědomí: 
 
  65/R/241114 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva 

města. 
 

  66/R/241114 Předložený zápis z jednání komise životního prostředí rady města ze 
dne 21.10.2014. 
 

  67/R/241114 Předložený zápis z jednání komise rady města pro výchovu 
a vzdělávání ze dne  01.10.2014. 
 

  68/R/241114 Předložený zápis z jednání památkové komise rady města ze dne  
10.11.2014. 
 

  69/R/241114 Předloženou zprávu o činnosti památkové komise rady města za rok 
2014. 
 

  70/R/241114 Předložené návrhy na jmenování předsedů a členů výborů 
zastupitelstva města. 
 

  71/R/241114 Předloženou zprávu  o činnosti na úseku prevence kriminality za 
období červenec 2013 - září 2014. 
 

  72/R/241114 Předložený Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města 
Moravská Třebová za rok 2014. 
 

  73/R/241114 Předloženou informaci o aktuálním stavu čerpání dovolené ředitelů 
příspěvkových organizací města. 
 

  74/R/241114 Předloženou zprávu ohledně dovážky obědů ze Sociálních služeb 
včetně stanovení příčin poklesu. 

  75/R/241114 Návrh ceny vodného na rok 2015 ve výši: 34,38 Kč/m3  bez DPH.  
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
  76/R/241114 Schválit následující termíny zasedání  zastupitelstva v roce 2015: 

- 09.02., 16.03., 27.04., 22.06., 07.09., 30.11., a to vždy od 15:00 
hod. 

 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

  77/R/241114 Potvrdit následující  zastupování města: 

1. Svaz měst a obcí, zájmové sdružení právnických osob, dopravní 
komise 
- Ing. Pavel Brettschneider 

2. LIKO Svitavy, a.s. 
- JUDr. Miloš Izák, člen představenstva jako zástupce 
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akcionáře města Moravská Třebová 

3. Svazek obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska 
- Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta 

4. Národní síť Zdravých měst ČR, zájmové sdružení 
- Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta 

5. Asociace měst  pro cyklisty, zájmové sdružení právnických osob 
- Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta 

6. VHOS, a.s., Moravská Třebová, dozorčí rada 
- Ing. Václav Mačát, místostarosta 

7. Květná Zahrada, z.ú., správní rada 
- JUDr. Miloš Izák, starosta města 

 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

  78/R/241114 Svěřit místostarostům města v souladu s ustanovením odst. 1 § 104 
zákona o obcích úkoly v následujících oblastech: 

1. Uvolněný místostarosta: 
- správa majetku města 
- bytová politika 
- sociální politika a zaměstnanost  
- vodovody a kanalizace (zastupování města ve Skupinovém 

vodovodu, kontakt s VHOS 
- doprava,dopravní obslužnost  
- projekt Zdravé město a Místní agenda 21 (zodpovědný politik) 
- městské části (Boršov, Sušice, Udánky) 

2. Neuvolněný místostarosta: 
- ekonomický, strategický a investiční rozvoj města  
- rozvoj turistického ruchu 
- podpora podnikání 
- sport 

 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

  79/R/241114 Stanovit v souladu s ustanovením článku 3 odstavce 1 vnitřního 
předpisu č. 7/2008, Zásady pro poskytování náhrady ušlého výdělku 
neuvolněným členům Zastupitelstva města Moravské Třebové, kteří 
nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti 
s výkonem jejich funkce, výši náhrady ušlého výdělku neuvolněným 
členům Zastupitelstva města Moravské Třebové, kteří nejsou v 
pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem 
jejich funkce na rok 2015 částkou 100 Kč/1 hod. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

  80/R/241114 Schválit následující rozpočtové opatření č. 9/2014 rozpočtu města 
s provedenou změnou: 
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rozpočtové zdroje

271 000,00 Kč

28 450,00 Kč

239 012,00 Kč

-87 000,00 Kč

16 800,00 Kč

Neinv. dotace od krajů - Rovné příležitosti pro všechny (ZŠ Čs. armády) 476 421,00 Kč

Neinv. dotace od krajů - odborná příprava popř. dovybavení jednotek SDH 1 600,00 Kč

Neinvestiční dotace - Lokální biocentrum knížecí louka -25 000,00 Kč

Neinv. příspěvek - Region Moravskotřebovska a Jevíčska (defibrilátor) 30 000,00 Kč

Modernizace veřejného osvětlení - kompenzace 100 000,00 Kč

Vyúčtování přeložek NN z minulých let 25 000,00 Kč

Příjmy z prodeje plynovodu 360 000,00 Kč

25 228,00 Kč

6 125 000,00 Kč

Investiční dotace - Cesta od renesance k baroku -13 100 000,00 Kč

Ostatní nahodilé příjmy jinde nespecifikované 13 489,00 Kč

Financování - zůstatek finančních prostředků na ZBÚ 13 100 000,00 Kč

7 600 000,00 Kčrozpočtové zdroje celkem

Ostatní neinv. dotace ze všeob. pokladní správy SR - volby do zastupitelstva

Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR - výsadba MZD

Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR - program regenerace MPR a MPZ 

Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR - výkon činnosti OLH

Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR - aktivizační pracovní příležitosti

Investiční dotace ze SFDI

Investiční dotace přijaté ze SR - muzejní vitrína (MK ČR)
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rozpočtové potřeby

Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy - OP VK 476 421,00 Kč

Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 172 653,00 Kč

Volby do Evopského parlamentu 126 000,00 Kč

Volby do zastupitelstva 420 000,00 Kč

Lesní hospodářství - výsadba MZD 28 450,00 Kč

Lesní hospodářství - výkon činnosti OLH 239 012,00 Kč

Centrum volného času - náklady na energie a stěhování 35 000,00 Kč

Sbor dobrovolných hasičů - dovybavení 1 600,00 Kč

Územní studie - lokalita pro bydlení Udánky 110 000,00 Kč

Činnost místní správy - ostatní osobní výdaje 16 800,00 Kč

Provozní rozpočtová rezerva -154 164,00 Kč

Výstavba inženýrských sítí Strážnického - provozní výdaje 20 000,00 Kč

Investiční výdaje - ZTI lokalit pro bydlení (Strážnického) -20 000,00 Kč

Cesta od renesance k baroku - provozní výdaje 10 000,00 Kč

Cesta od renesance k baroku - investiční výdaje -10 000,00 Kč

504 000,00 Kč

1 588 000,00 Kč

2 905 000,00 Kč

1 128 000,00 Kč

15 000,00 Kč

Investiční výdaje - vodovodní odbočky 20 000,00 Kč

Investiční výdaje - dotace HZS Pardubického kraje - pořízení defibrilátoru -20 000,00 Kč

Investiční výdaje - pořízení defibrilátoru pro HZS Pardubického kraje 50 000,00 Kč

Kulturní služby města Moravská Třebová - muzejní vitrína - investiční dotace 25 228,00 Kč

Regenerace MPR -87 000,00 Kč

7 600 000,00 Kč

Investiční výdaje - cyklostezka podél silnice III/36825, Jevíčská

Investiční výdaje - cyklostezka Brněnská - Gorazdova

Investiční výdaje - stezka pro chodce a cyklisty podél silnice II/368 (Boršov)

Investiční výdaje - rekonstrukce chodníku v ulici Jevíčská

rozpočtové potřeby celkem

Investiční výdaje - odvodnění hřiště Západní

 
 
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková 

 
  81/R/241114 Zrušit usnesení č. 887/Z/061014, kterým bylo schváleno uzavření 

smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 20.000 Kč 
s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje, se sídlem 
Teplého 1526, 530 02 Pardubice, IČ 70885869. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková 
 

  82/R/241114 Schválit bezúplatný převod pořízeného defibrilátoru Hasičskému 
záchrannému sboru Pardubického kraje, se sídlem Teplého 1526, 
530 02 Pardubice, IČ: 70885869. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková 
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  83/R/241114 Schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci výši 172.653 Kč 
příspěvkové organizaci Základní škola Moravská Třebová, Čs. 
armády 179, okres Svitavy na realizaci části provozních výdajů 
grantového projektu CZ.1.07/1.2.29/02.0011  Rovné příležitosti pro 
všechny realizovaného v rámci globálního grantu OP VK 
CZ.1.07/1.2.29 z důvodu předfinancování dotace. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková 
 

  84/R/241114 Schválit uzavření smlouvy o návratné finanční výpomoci výši 
172.653 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Moravská 
Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy na realizaci části 
provozních výdajů grantového projektu CZ.1.07/1.2.29/02.0011  
Rovné příležitosti pro všechny v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková 
 

  85/R/241114 Schválit následující rozpočtové provizorium města Moravská 
Třebová na I. čtvrtletí roku 2015 (v tis. Kč) s provedenou změnou 
(zařazení dotace ve výši 200.000 Kč TJ Slovan Moravská Třebová 
na dokončení rekonstrukce terasy v areálu tenisu): 
 
Rozpočtové zdroje:

Rozpočtové příjmy CELKEM 40 100,00

Financování:

Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ -5 100,00
Celkové rozpočtové zdroje 35 000,00

Rozpočtové potřeby:

Běžné výdaje (vč. rozpočtové rezervy) 28 300,00
Investiční výdaje vč. opravv MPR 4 300,00
Rozpočtové výdaje CELKEM 32 600,00

Financování:

Splátky jistiny přijatých úvěrů 1 900,00
Operace z peněžních účtů nemající charakter 
příjmů a výdajů 500,00
Celkové rozpočtové potřeby 35 000,00  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková 
 

  86/R/241114 Schválit cenu stočného  na rok 2015 ve výši:  40,34 Kč/m3  bez DPH.  
 
Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta města 
 

  87/R/241114 Schválit podání žádosti o finanční podporu ze státního rozpočtu v 
rámci dotačního programu Podpora terénní práce na rok 2015 ve 
výši 230.000 Kč a současně schválit finanční spoluúčast města 
Moravská Třebová minimálně ve výši 30 % z celkově vynaložených 
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prostředků na realizaci projektu (předpokládaná spoluúčast města 
pro rok 2015 minimálně 113.526 Kč). 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková 
 

  88/R/241114 Schválit potvrzení vkladu majetku města Moravská Třebová 
vedeného chybně v evidenci obce Dlouhá Loučka pod i.č. 1243/22 – 
vodovodní gravitační řad litina 24.006M, v pořizovací hodnotě  
5.805.732 Kč do dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska, IČ: 72053453, se sídlem nám. T. G. Masaryka 
29, Moravská Třebová. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková 
 

  89/R/241114 Schválit vklad majetku města uvedeného v následujícím přehledu do 
dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska, 
IČ: 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:  
 

inv. č. pořizovací cena

2827 TS 7 466,00 Kč                      
2828 TS 4 296,00 Kč                      
2829 TS 7 079,00 Kč                      
2831 TS 6 425,00 Kč                      

25 266,00 Kč                021/021091 - vodovody - inženýrské sítě celkem

vodovodní přípojka - napojení - Boršov (FO)

Přehled majetku – vodovody - účet 021

vodovodní přípojka - napojení - Udánky (FO)
vodovodní přípojka - napojení - Boršov (FO)

021/021091 Stavby- inž. sítě 
název majetku

vodovodní přípojka - napojení - Sušice (FO)

 
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková 

 
  90/R/241114 Schválit prodej pozemku parc. č. 942 o celkové výměře 159 m2, druh 

pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Lanškrounská Zuzaně Matvijové, bytem 
Milpoš č. p. 157, Lipany PSČ 082 71, Slovenská republika za cenu 
ve výši 1000 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.    
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  91/R/241114 Schválit podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do 
majetku města od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových pozemku parc. č. 2040/17 o výměře 74 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 2040/18 o výměře 48 m2, 
druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 2040/19 o výměře 
34 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 2040/20 o 
výměře 141 m2, druh pozemku ostatní plocha a pozemku parc. č. 
2040/21 o výměře 43 m2, vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Jevíčská. 
 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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  92/R/241114 Schválit podání žádosti o koupi pozemku a následné uzavření 
smlouvy na koupi pozemku p.č. 1735/33 druh pozemku ostatní 
plocha, o výměře 19 m2 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví města Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  93/R/241114 Schválit výkup pozemku  
- parc. č. 3110/15 o výměře 40 m2, druh pozemku ostatní plocha 
- parc. č. 3110/16 o výměře 19 m2, druh pozemku ostatní plocha  
- parc. č. 3110/17  o výměře 59 m2, druh pozemku ostatní plocha  
- parc. č. 3400/3 o výměře 322 m2, druh pozemku orná půda 
- parc. č. 3396/12 o výměře 517 m2, druh pozemku ostatní plocha 
- parc. č. 3072/4 o výměře 18 m2, druh pozemku ostatní plocha 
- parc. č. 3398/11 o výměře 35 m2, druh pozemku ostatní plocha 
vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Udánky od 
Ivany Nevečeřalové, bytem Rýchorské sídliště 122, Svoboda nad 
Úpou PSČ 542 24 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
191.900 Kč, která bude prodávající uhrazena do 10 dnů od podpisu 
kupní smlouvy.        
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  94/R/241114 Schválit dohodu o úhradě dluhu ve splátkách ve výši 500 Kč tak, že 
Valentina Ďuračová uhradí tuto částku v 46 pravidelných měsíčních 
splátkách. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  95/R/241114 Schválit ve věci válečného hrobu Adolfa Cihláře: 
1. Podání žádosti na Ministerstvo obrany České republiky o státní 

účelovou dotaci na zabezpečení péče o válečný hrob Adolfa 
Cihláře na pohřebišti Křížový vrch v Moravské Třebové vedený 
v evidenci Ministerstva obrany České republiky pod evidenčním 
číslem CZE 5308-6631. 

2. Dofinancování nákladů na opravu válečného hrobu Adolfa 
Cihláře na pohřebišti Křížový vrch v Moravské Třebové, která 
bude provedena v případě schválení dotace poskytnuté 
Ministerstvem obrany ČR, a to max. do výše 20 % z celkových 
nákladů. 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  96/R/241114 Schválit předložený návrh obecně závazné vyhlášky města 
Moravská Třebová o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů s provedenou změnou – sazbou poplatku 500 
Kč. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města zřizuje: 
 
  97/R/241114 Následující komise rady města: 

- bytovou 
- památkové péče 
- pro výchovu a vzdělávání 
- Sbor pro občanské záležitosti 
- sociální, zdravotní a péče o děti 
- životního prostředí 
- kulturní 
- Zdravého města a Místní agendy 21 
- pro prevenci kriminality 
- samosprávnou v Boršově 
- samosprávnou v Sušicích  
- samosprávnou v Udánkách. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 

 
 
Rada města jmenuje: 
 
  98/R/241114 Na základě výsledků výběrového řízení Mgr. Milana Janouška 

ředitelem příspěvkové organizace města Sociální služby města 
Moravská Třebová k datu 01.01.2015. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 

 
 
Rada města ukládá: 
 
  99/R/241114 Základní škole Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 

odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 146.503 Kč do rozpočtu 
zřizovatele (ve vazbě na chybné účtování o faktuře za pořízení 
ovládacího panelu jazykové učebny – použití provozních prostředků 
na účel, na který měly být použity prostředky investičního fondu). 
 
Z: Mgr. Bc. Lenka Bártová, ředitelka školy 
T: 20.12.2014 
 

100/R/241114 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat 
ve věci prodeje pozemku parc. č. 2130 a pozemku parc. č. 2219/1 v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí, 
ul. Horní o ceně ve výši 5 Kč/m2 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 12.01.2014 

Rada města odkládá: 
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101/R/241114 Projednání tisku: 

- č. 11 (Aktualizovaný rozpočtový výhled města na období 2015 – 
2018). 

 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
V Moravské Třebové 24.11.2014 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 
 

 
JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 

Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát 
                místostarosta                                                                 místostarosta 
 


