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Usnesení 
 
z 30. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 02.11.2015 
od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za 
účasti 6 členů rady města. 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1024/R/021115 Předložený program schůze rady města. 

 
1025/R/021115 Vnitřní předpis č. 8/2015, Statut komisí rady města, v souladu 

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

1026/R/021115 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 prodejny brusiva, tmelů, 
pásek a míchání barev. 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 
 

1027/R/021115 Záměr pachtu části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 46 m2, druh 
pozemku zahrada, 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 
 

1028/R/021115 Záměr pachtu 2 částí pozemku parc. č. 2711/69 o výměrách 160 
m2  a  13 m2 druh pozemku zahrada, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, na ul. Jiráskově, za účelem zřízení zahrady a 
zahradní chatky. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1029/R/021115 Ukončení nájemní smlouvy č. OMM 79/10 ze dne 18. října 2010, 
kterou město pronajímá 2 části pozemku parc. č. 247/2 o 
výměrách 161 m2 a 34 m2, v obci Moravská Třebová a katastrálním 
území Boršov u Moravské Třebové ke dni 31. prosinci 2015. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
 

1030/R/021115 Ukončení nájemní smlouvy č. OMM 20/2008 ze dne 15. října 2008, 
kterou město pronajímá část pozemku parc. č. 247/2 o výměře 264 
m2, v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
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Moravské Třebové ke dni 31. prosinci 2015. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1031/R/021115 Záměr prodeje pozemku parc. č. 2628/18 o výměře 935 m2, druh 
pozemku orná půda v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Nová, který vznikl dle GP č. 2713-66/2015, 
vyhotoveného Geodézií Svitavy dne 12.02.2015.     
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1032/R/021115 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1739/23 o celkové výměře 
590 m2, (jednalo by se cca o 500 m2, druh pozemku trvalý travní 
porost a části pozemku parc. č. 1739/22 o celkové výměře 672 m2, 
(jednalo by se cca o 200 m2), druh pozemku ostatní plocha vše 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Brněnská. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1033/R/021115 Záměr prodeje pozemku parc. č. 58/3 o výměře 39 m2, druh 
pozemku ostatní plocha a pozemku parc. č. 61/4 o výměře 51 m2, 
druh pozemku ostatní plocha (který vznikl dle GP č. 2731-
153/2015 z pozemku parc. č. 61/2) vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Farní. V kupní smlouvě bude zřízena 
služebnost cesty ve prospěch nemovitosti – pozemku parc. č. 62, 
jehož součástí je stavba č. p. 5, na ul. Cihlářově č. o. 15 
v Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1034/R/021115 Záměr prodeje pozemku parc. č. 2942 o výměře 302 m2, druh 
pozemku ostatní komunikace a pozemku parc. č. 2943/2 o výměře 
199 m2, druh pozemku orná půda vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1035/R/021115 Záměr směny části pozemku parc. č. 3799/1 o celkové výměře 
1445 m2, (jednalo by se cca o 20 m2), druh pozemku zahrada 
z vlastnictví města za část pozemku parc. č. 3804/1 o výměře 
1191 m2, (jednalo by se cca o 20 m2) druh pozemku zahrada vše 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1036/R/021115 Záměr směny pozemku parc. č. 3348/11 o celkové výměře 11 m2, 
druh pozemku ostatní plocha 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. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1037/R/021115 Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM - 0040/15 ze dne 
23.07.2015 na akci „Oprava chodníku podél silnice II/368 ulice 
Lanškrounská, Moravská Třebová“ s firmou Technické služby 
Moravská Třebová s.r.o., se sídlem Zahradnická 1412/21, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 25970399, v souladu s předloženým 
návrhem.   
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1038/R/021115 Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM 55/2014 ze dne 
18.02.2015 na akci „Regenerace městských parků“ s firmou 
MUGO zahradnická s.r.o., se sídlem J. z Poděbrad 704/75, 787 01 
Šumperk, IČO: 25882481, podle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1039/R/021115 Uzavření předložené servisní smlouvy k SW ATTIS č. 
04/06/2015/SERVIS s firmou ATTN Consulting s.r.o., se sídlem 
Olomouc, Lazce, Hanušova 100/10, IČO: 25894978. 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

1040/R/021115 Udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice Zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, na propojení budov 
městského úřadu optickým vláknem. Propojení budov zrealizuje na 
základě objednávky firma OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, 
Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 48168921. 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

1041/R/021115 Na základě doporučení hodnotící komise vyloučení následujícího 
uchazeče z další účasti v zadávacím řízení "Splašková kanalizace 
v Sušicích" z důvodu nenacenění rozpočtu na opravu komunikace: 
ARROW, spol. s r.o., Jevíčská 55/2, 571 01 Moravská Třebová, 
IČO: 46504371. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1042/R/021115 Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Splašková 
kanalizace v Sušicích“ firmu, Ulehla Ivan s.r.o., Svitavská 159/52, 
568 02 Svitavy, IČO: 29212375. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 
 

1043/R/021115 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „Splašková kanalizace v Sušicích“ s firmou Ulehla Ivan 
s.r.o., Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy, IČO: 29212375, podle 
předloženého návrhu. 
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Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1044/R/021115 Bezplatné použití znaku města v souladu s předloženou žádostí za 
účelem uvedení znaku města v   TTG Czech (Travel Trade 
Gazette), odborných novinách pro profesionály v oblasti 
cestovního ruchu.  
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

1045/R/021115 Uzavření předložené smlouvy mezi městem Moravská Třebová a 
ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., IČO 60108851, se sídlem Ústí nad 
Orlici, ulice Třebovská č. o. 330, kterou ČSAD bezúplatně převede 
městu 6 ks veřejného osvětlení umístěného na pozemcích parc. č. 
673/7 a 717, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na 
chodnících u autobusového nádraží. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
 
Rada města neschvaluje: 
 
1046/R/021115 Poskytnutí dotace z rozpočtu města na základě individuální 

žádosti Centra české historie, o.p.s. se sídlem Banskobystrická 
2080/11, 160 00 Praha 6,  IČO: 02522250 na výrobu pamětní 
desky Čechům, Židům a protinacisticky smýšlejícím Němcům 
vyhnaným v roce 1938 z pohraničí z důvodu nízkého regionálního 
významu předloženého záměru. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

1047/R/021115 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1178/1 o celkové výměře 
5.876 m2, (jedná se cca 40 m2) druh pozemku orná půda v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část obce Město, ul. 
Bezručova.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1048/R/021115 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 4166/3 (jedná se cca o 
3.550 m2) o výměře 20.687 m2, druh pozemku orná půda v obci 
Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
 
Rada města souhlasí: 
 
1049/R/021115 S ubytováním na městské ubytovně na ul. Brněnské č. o. 50 

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

 
 
Rada města stanovuje: 
 
1050/R/021115 Platy ředitelům příspěvkových organizací města od 01.11.2015 

v souladu s předloženým návrhem s provedenou změnou u Mgr. 
Janouška. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
Rada města promíjí: 
 
1051/R/021115 Integrované střední škole Moravská Třebová úhradu za pronájem 

prostor Muzea na akci TECHNOhrátky konanou dne 27.10.2015 
od 9:00 do 14:00 hodin. 
 
Z: MgA. Et Mgr. František Žáček, ředitel Kulturních služeb města 

 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1052/R/021115 Dodatečně schválit podání žádosti o finanční podporu ze státního 

rozpočtu v rámci dotačního programu Úřadu vlády ČR Podpora 
terénní práce pro rok 2016 ve výši 250.000 Kč a současně schválit 
finanční spoluúčast města Moravská Třebová minimálně ve výši 
30 % z celkově vynaložených prostředků na realizaci projektu 
(předpokládaná spoluúčast města pro rok 2016 minimálně 139.760 
Kč). 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

1053/R/021115 Schválit vklad majetku města inv. č. 2874 TS – vodovodní přípojka 
– napojení – Mor. Třebová (PO) v pořizovací ceně 7.686 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. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

1054/R/021115 Schválit dohodu o úhradě dluhu ve výši 48.304 Kč ve splátkách 
tak, že Nataša Danielová, bytem Moravská Třebová, Město, č. p. 
28, nám. T. G. Masaryka č. o. 37, uhradí tuto částku v 48 
pravidelných měsíčních splátkách. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1055/R/021115 Schválit prodej podílu id. ¼ pozemku parc. č. 71/8 o celkové 
výměře 67 m2, druh pozemku ostatní plocha a id. ¼ pozemku parc. 
č. 71/7 o celkové výměře 10 m2, druh pozemku ostatní plocha vše 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Farní za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši  5.198 Kč, s tím, že 
kupující dále uhradí náklady spojené s vypracováním 
geometrického plánu ve výši 1.271 Kč. Kupující uhradí kupní cenu 
před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1056/R/021115 Schválit prodej podílu id. ¼ pozemku parc. č. 71/8 o celkové 
výměře 67 m2, druh pozemku ostatní plocha a id. ¼ pozemku parc. 
č. 71/7 o celkové výměře 10 m2, druh pozemku ostatní plocha vše 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Farní za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 5.198 Kč, že kupující dále 
uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu ve 
výši 1.271 Kč. Kupující uhradí kupní cenu před podpisem kupní 
smlouvy. 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1057/R/021115 Schválit prodej podílu id. ¼ pozemku parc. č. 71/8 o celkové 
výměře 67 m2, druh pozemku ostatní plocha a id. ¼ pozemku parc. 
č. 71/7 o celkové výměře 10 m2, druh pozemku ostatní plocha vše 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Farní za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 5.198 Kč, s tím, že 
kupující dále uhradí náklady spojené s vypracováním 
geometrického plánu ve výši 1.271 Kč. Kupující uhradí kupní cenu 
před podpisem kupní smlouvy. 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1058/R/021115 Schválit prodej podílu id. ¼ pozemku parc. č. 71/8 o celkové 
výměře 67 m2, druh pozemku ostatní plocha a id. ¼ pozemku parc. 
č. 71/7 o celkové výměře 10 m2, druh pozemku ostatní plocha vše 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Farní za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 5.198 Kč, s tím, že 
kupující dále uhradí náklady spojené s vypracováním 
geometrického plánu ve výši 1.271 Kč. Kupující uhradí kupní 
cenu,.před podpisem kupní smlouvy 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1059/R/021115 Schválit prodej pozemku parc. č. 2548/2 o výměře 37 m2, druh 
pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Garážní za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
1.480 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1060/R/021115 Schválit prodej pozemku parc. č. 3642/2, druh pozemku trvalý 
travní prorost o celkové výměře 1.043 m2 a pozemku parc. č. 
3644, druh pozemku orná půda o výměře 1.477 m2, vše v obci a 
katastrálním území Dlouhá Loučka za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 25.200 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1061/R/021115 Schválit bezúplatný převod pozemku parc. č. 3642/1, druh 
pozemku trvalý travní porost o výměře 176 m2 v obci a 
katastrálním území Dlouhá Loučka, do vlastnictví Skupinového 
vodovodu Moravskotřebovska.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
1062/R/021115 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva 

města. 
 

1063/R/021115 Předložený zápis z jednání komise rady města pro výchovu 
a vzdělávání ze dne  14.10.2015. 
 

1064/R/021115 Předloženou informaci Bc. Viery Mazalové ve věci prověření 
vlastnictví sošky umístěné ve dvoře domu na ul. Cihlářově a sošky 
Floriánka umístěné na domě rovněž v ul. Cihlářově (naproti 
cukrárny Zdena). 

 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
1065/R/021115 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání 

zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku 
Databázový systém ORACLE a schvaluje: 

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: 

- GEM System a.s., Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1062/58, 
PSČ 14000, IČO: 27189929 

- OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 48168921 

- ORTEX spol. s r.o., Hradec Králové, Resslova 935/3, PSČ 
50002, IČO: 00529745 

- SoftwareONE Czech Republic s.r.o., Želetavská 1448/7, 
Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 24207519 

- YOUR SYSTEM, spol. s r.o., Praha 4 - Chodov, Türkova 
2319/5b, PSČ 14900, IČO: 00174939 
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2. Hodnotící komisi ve složení: 

- Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník 
- Libor Truhlář, člen, Miroslav Jurenka, náhradník 
- Ing. Marek Němec, člen, Bc. Radim Šmehlík, DiS., 

náhradník 

3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 

- celková nabídková cena včetně DPH - 100% 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 

 
 
Rada města ukládá: 
 
1066/R/021115 Řediteli Sociálních služeb města doplnit tisk č. 9 (Informace o 

záměru rekonstrukce objektů Sociálních služeb C a D a schválení 
spoluúčasti města ve výši 13,355 mil. Kč) o propočet ekonomiky 
provozu po realizaci projektu. 
 
Z: Mgr. Milan Janoušek, ředitel Sociálních služeb města 
T: 16.11.2015 

 
 
Rada města odkládá: 
 
1067/R/021115 Projednání tisků: 

 č. 9, Informace o záměru rekonstrukce objektů Sociálních 
služeb C a D a schválení spoluúčasti města ve výši 13,355 mil. 
Kč 

 č. 16, Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného podzemní 
veřejné komunikační sítě, kat. území Moravská Třebová, ul. 
Sportovní  

 č. 27, Prodej pozemků parc.  č. 2040/1 a 3482 – lesních cest     
 
 
Rada města ruší: 
 
1068/R/021115 Své usnesení č. 999/R/191015, kterým schválila 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. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
V Moravské Třebové 02.11.2015 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 

JUDr. Miloš Izák 
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 Usnesení rady města ze dne 02.11.2015 

starosta města 
 

Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát 
                místostarosta                                                                 místostarosta 


