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Usnesení 
 
z 32. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pátek 20.11.2015 od 
14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 
6 členů rady města. 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1125/R/201115 Předložený program schůze rady města. 

 
1126/R/201115 Následující termíny schůzí rady města v roce 2016: 

 11.01., 25.01., 22.02., 07.03., 21.03., 11.04., 09.05., 23.05., 
06.06., 04.07., 25.07., 08.08., 22.08., 19.09., 03.10., 17.10.,  
31.10., 14.11., 12.12., a to vždy od 16:00 hod. 

 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
 

1127/R/201115 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 2016: 

 22.02.,11.04., 23.05., 22.08., 14.11., a to vždy od 15:00 hod. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 

 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1128/R/201115 Schválit cenu stočného na rok 2016 ve výši 38,70 Kč/m3  bez 

DPH, 44,51 Kč/m3 s DPH.  
 
Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta 
 

1129/R/201115 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 2016 částkou 100 
Kč/1 hod. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

1130/R/201115 Schválit následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2016:  

 08.02., 14.03., 25.04., 20.06., 05.09., 28.11., a to vždy od 
15:00 hod. 

 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 



 Město Moravská Třebová 2     

 Usnesení rady města ze dne 20.11.2015 

1131/R/201115 Schválit prodej pozemku parc.č. 2041/1 o výměře 6.750 m2, druh 
pozemku ostatní plocha v obci a k. ú. Moravská Třebová a 
pozemku parc. č. 3482 o výměře 3.100 m2 druh pozemku ostatní 
plocha v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské 
Třebové do vlastnictví Lesů České republiky, s. p. se sídlem 
Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 
500 08 s podmínkou zřízení práva služebnosti na dobu neurčitou 
ve prospěch města Moravská Třebová, a to za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 966.400 Kč, kterou kupující uhradí 
před podpisem kupní smlouvy. Smlouvou bude zřízeno právo 
služebnosti užívání komunikace pro Město Moravská Třebová 
s tím, že údržbu a opravy komunikace bude provádět obtížený 
maximálně v rozsahu odpovídajícím kategorii lesní cesty 2 L. 
Oprávněný si je vědom toho, že její vlastník nezajišťuje její 
sjízdnost celoročně, a to včetně zimní údržby. To může činit obec 
v případě potřeby na své náklady. Věcné břemeno bude zřízeno 
za úplatu, která bude stanovena znaleckým posudkem.        
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
1132/R/201115 Návrh ceny vodného na rok 2016 ve výši 36,87 Kč/m3  bez DPH, 

42,40 Kč s DPH.  
 
 
Rada města ruší: 
 
1133/R/201115 Své usnesení č. 1112/R/161115, kterým doporučila zastupitelstvu 

města  schválit prodej pozemku parc. č. 2041/1 o výměře 6.750 
m2, druh pozemku ostatní plocha v obci a k. ú. Moravská Třebová 
a pozemku parc. č. 3482 o výměře 3.100 m2 druh pozemku ostatní 
plocha v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské 
Třebové do vlastnictví Lesů České republiky, s.p. se sídlem 
Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 
500 08 s podmínkou zřízení práva služebnosti spočívající v právu 
stezky a volného přístupu chodců a cyklistů na převáděné 
pozemky, a to za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 966.400 
Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
V Moravské Třebové 20.11.2015 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát 

                místostarosta                                                                 místostarosta 


