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Usnesení 
 
z 31. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.11.2015 
od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za 
účasti 6 členů rady města. 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1069/R/161115 Předložený program schůze rady města. 

 
1070/R/161115 Uzavření Turistického informačního centra v Moravské Třebové ve 

dnech od 24.12.2015 do 03.01.2016. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního 
 

1071/R/161115 Změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Sociální služby 
města Moravská Třebová pro rok 2015 v souladu s předloženým 
návrhem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního 
 

1072/R/161115 Změnu svého usnesení č. 941/R/220915 takto: 

Původní usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu 
roku 2016 částku 1.102.755 Kč, představující spolupodíl města na 
realizaci projektu „Protipovodňová opatření města Moravská 
Třebová“ v rámci Operačního programu životní prostředí, 
vyhlášené 4 . výzvy, PO 1, SC 1.4 – Podpořit preventivní 
protipovodňová opatření. 

Nové usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu 
roku 2016 částku 1.120.541,10 Kč, představující předpokládaný 
spolupodíl města na realizaci projektu „Protipovodňová opatření 
města Moravská Třebová“ v rámci Operačního programu životní 
prostředí, vyhlášené 4 . výzvy, PO 1, SC 1.4 – Podpořit preventivní 
protipovodňová opatření. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

1073/R/161115 Uzavření Dodatku č. 5, smlouvy o umístění technického zařízení 
na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově 
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji č. 156-
5/2006/CDBP/OÚ s firmou STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní 
podnik, Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 11000,  
IČO: 00001279. 
 
Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 
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1074/R/161115 Úhradu za zřízení věcného břemene – služebnosti pro všechny 
inženýrské sítě (plynovody, optické kabely, energetické sítě apod.) 
ve výši 200 Kč/bm, nejméně však 1000 Kč za akci, + DPH 
v zákonné výši. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1075/R/161115 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
a následně uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a 
provozování stavby podzemní veřejné komunikační sítě v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová na pozemcích p. č. 
2680/35, 2711/1, 2711/9, 2711/62, 2711/63, 2711/118 s Českou 
telekomunikační infrastrukturou a.s. 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/1bm trasy nejméně však 1000 Kč 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 
 

1076/R/161115 Výjimku z Pravidel rady města č. 7/2010, čl. 2, odst. 1, písm. b), tj. 
zaevidování žádosti vlastníka bytové jednotky, o přidělení 
městského bytu.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1077/R/161115 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na  

1. byt č. 5 o velikosti 3 + 1 na Zámeckém nám. č. o. 1 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 12. 2015  

2. byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na ul. Farní č. o. 1 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 12. 2015 s podmínkou úhrady závazků vůči 
městu po splatnosti před podpisem nájemní smlouvy    

3. byt č. 15 o velikosti 1 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 12. 2015  

4. byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 
v Moravské Třebové s platností od 1. 12. 2015  

5. byt č. 5 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 12. 2015  

6. byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 
v Moravské Třebové s platností od 1. 12. 2015  

7. byt č. 8 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 12. 2015 

8. byt č. 8 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 1 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 12. 2015  

9. byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 8 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 12. 2015 
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10. byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 12. 2015 

11. byt č. 8 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 12. 2015 

12. byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 7 
v Moravské Třebové s platností od 1. 12. 2015 

13. byt č. 10 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 12. 2015  

14. byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na ul. Komenského č. o. 59 
v Moravské Třebové s platností od 1. 12. 2015  

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1078/R/161115 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 3 o 
velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s tím, že 
měsíční nájemné činí 25,74 Kč/1 m2/ 1 měsíc. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1079/R/161115 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 7 o 
velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové se zájemci. 

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
 

1080/R/161115 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 4 o 
velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské 
Třebové se zájemci. 

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1081/R/161115 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 2 o 
velikosti 2 + 1 na ul. Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové 
s tím, že manželé C. na své náklady provedou opravu omítek, 
natření oken a otopných těles v předmětném bytě a následně vrátí 
zpět městu byt č. 4 v témže domě, jehož jsou nájemci. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1082/R/161115 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 17 o 
velikosti 2 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové se 
zájemci. 

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců.  
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1083/R/161115 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem 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, za účelem využití jako garáže. 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 
 

1084/R/161115 Předložený návrh znění nájemní smlouvy na zámeckou kavárnu. 
 
Z: František Žáček, ředitel Kulturních služeb města 
 

1085/R/161115 Uzavření předloženého dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí 
nájemní smlouvě č. OMM 58/14 ze dne 15. srpna 2014, kterou 
město uzavřelo se společností VN REAL s.r.o., IČ: 01583778, se 
sídlem Moravanská 288/42a, Přízřenice, Brno, na pronájem 
pozemku parc. č. 450, o celkové výměře 520 m2, druh pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 448/3, o celkové výměře 66 
m2, druh pozemku ostatní plocha a parc. č. 448/2, o celkové 
výměře 31 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Komenského, jejichž 
součástí bude stavba parkoviště na pozemcích za účelem 
provozování parkoviště pro potřeby zákazníků obchodního centra 
postaveného na pozemcích parc. č. 447 a parc. č. 448/1 
v katastrálním území Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1086/R/161115 Záměr prodeje plynárenského zařízení: Moravská Třebová – 
průmyslová zóna Západní, č. stavby 8800078922, které je uloženo 
v pozemcích parc. č.  2936/5, 2636/116, 2936/72, 2936/73, 
2936/69, 2936/67, všechny v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1087/R/161115 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2711/69 (cca o 170 m2) o 
celkové výměře 6.887 m2, druh pozemku  zahrada v obci a kat. 
území Moravská Třebová, ul. Jiráskova za účelem výstavby 
ocelové akumulační nádrže a budovy trafostanice.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1088/R/161115 Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku Databázový systém 
ORACLE firmu OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, Předměstí, 
571 01 Moravská Třebová, IČO: 48168921. 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
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1089/R/161115 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM 0035/15 na akci 

„Výměna kanalizace v ulici Dukelská v Moravské Třebové“ 
s firmou ARROW, spol. s r.o., Jevíčská 55/2, 571 01 Moravská 
Třebová, IČO: 46504371, podle předloženého návrhu.  
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1090/R/161115 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM 0039/15 na akci 
„Výměna kanalizace v ulici Lidická v Moravské Třebové“ s firmou 
Ulehla Ivan s.r.o., Svitavy, Svitavská 159/52, PSČ 56802, IČO: 
29212375, podle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1091/R/161115 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM 0043/15 na akci 
„Výměna kanalizace v ulici Mlýnská – Josefská v Moravské 
Třebové“ s firmou EKOTERM CZ s.r.o., Pražská 870, 679 61 
Letovice, IČO: 25307002, podle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1092/R/161115 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM 0021/15 na akci 
„Výměna dešťové kanalizace v ulici Nádražní“ s firmou ARROW, 
spol. s r.o., Jevíčská 55/2, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 
46504371, podle předloženého návrhu.  
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1093/R/161115 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM 0029/15 na akci 
„III. Etapa výstavby technické infrastruktury pro 14 RD 
Strážnického, Moravská Třebová“ s firmou EKOTERM CZ s.r.o., 
Pražská 870, 679 61 Letovice, IČO: 25307002, podle 
předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1094/R/161115 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OKST 0024/15 se 
společností as4u.cz, s.r.o. se sídlem Jana Masaryka 195/24, 120 
00 Praha 2 – Vinohrady, IČO 28884035, podle předloženého 
návrhu. 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

1095/R/161115 Uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o výrobě reportáží a jiných 
audiovizuálních útvarů, jejich zveřejňování na portálu města a 
archivace pro internetové vysílání se společností VČTV, s.r.o.  se 
sídlem Nový Bydžov, Třída B. Smetany 1192, PSČ 504 01, IČO: 
28846907, podle předloženého návrhu. 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
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1096/R/161115 Vzory předložených smluv o provedení stavby typu A – C, které 

budou uzavírány se stavebníkem (investorem) nebo jeho 
zmocněncem na základě žádosti o provedení zásahu 
do komunikací nebo pozemků ve vlastnictví Města Moravská 
Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1097/R/161115 Uzavření darovací smlouvy s Městem Jevíčko, IČO 00276791, 
zastoupené Dušanem Pávkem, dipl. um., starostou města se 
sídlem Jevíčko, Palackého nám. č. o. 1, předmětem které je 
darování sedacího nábytku v počtu 108 ks sedaček z kinosálu 
v budově muzea v majetku města, dle předloženého návrhu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
 

1098/R/161115 Prominutí pohledávek z hospodářské činnosti za nájem bytů a 
příslušenství v souhrnné výši 86.134 Kč v souladu s předloženým 
návrhem. 
 
Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb 
Moravská Třebová s.r.o. 

 
 
Rada města souhlasí: 
 
1099/R/161115 S užíváním komunikace ul. Hřebečská a vytvořené komunikace na 

navazujících pozemcích parc. č. 2936/5 a 2936/116 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová firmě ATEK s.r.o. do 31. 3. 
2016 s tím, že: 

 bude průběžně udržována čistota na firmou užívaných 
komunikacích města 

 po skončení užívání těchto pozemků budou tyto uvedeny do 
původního stavu, tj. v místě vytvořené komunikace dojde ke 
zkypření půdy a její osetí trávou.  

Komunikace ul. Hřebečská bude zkontrolována a předána 
písemným protokolem správci městských komunikací Technickým 
službám Moravská Třebová s.r.o. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města nesouhlasí: 
 
1100/R/161115 S vypovězením nájemní smlouvy č. OMM 68/13 ze dne 24. června 

2014 uzavřené podle návrhu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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Rada města potvrzuje: 
 
1101/R/161115 Své usnesení č. 930/R/220915, kterým schválila v souladu 

s ustanovením § 2291, odst. 1) občanského zákoníku v platném 
znění, výpověď z nájmu bytu č. 3 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. 
Masaryka č. o. 19 v Moravské. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města promíjí: 
 
1102/R/161115 úhradu poplatku z prodlení vč. úroku ve výši 12.687,12 Kč z 

úhrady dlužného nájemného ve výši 17.232 Kč dle platebního 
rozkazu OS Svitavy ze dne 9. 2. 2011 pod č.j. 5C 302/2010-27. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1103/R/161115 Schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 8/2015 rozpočtu města, 

kterou budou změněny závazné ukazatele na rok 2015 takto (v tis. 
Kč): 
 
a) závazné ukazatele stanovené radě města 
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úprava 

rozpočtu

rozpočet 2015

po úpravě

Rozpočtové zdroje:

Rozpočtové příjmy CELKEM 800,00 241 640,00

Financování:

Změna stavu prostředků na bank. účtech 

(zapojení zůstatku finančních prostředků na 

běžných účtech a účelových fondech)

-350,00 10 610,00

Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka na  

projekt EPC - úsporná opatření v objektech 

příspěvkových organizací 

2 050,00 0,00 2 050,00

Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka ze SFŽP 

na realizaci projektu OUSB
90,00 0,00 90,00

Celkové rozpočtové zdroje 450,00 254 390,00

Rozpočtové potřeby:

Rozpočtové výdaje CELKEM 450,00 248 440,00

Financování:

Splátky dlouhobobých přijatých půjčených 

prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček
0,00 5 950,00

Operace z peněžních účtů nemající 

charakter příjmů a výdajů 
0,00 0,00 0,00

Celkové rozpočtové potřeby 450,00 254 390,00253 940,00

rozpočet 2015

před úpravou

240 840,00

10 960,00

253 940,00

247 990,00

5 950,00

 
 
 b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace  

 

úprava 

příspěvku

příspěvek 2015      

po úpravě

Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179 2 229,22 110,00 2 339,22

Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351 4 737,00 873,48 5 610,48

Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21 1 841,94 -15,00 1 826,94

 příspěvek 2015 

před úpravou

 
 
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního 

 
1104/R/161115 Schválit následující rozpočtové provizorium města Moravská 

Třebová na I. čtvrtletí roku 2016 (v tis. Kč): 
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Rozpočtové zdroje:

Rozpočtové příjmy CELKEM 37 000,00

Financování:

Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ -5 000,00

Celkové rozpočtové zdroje 32 000,00

Rozpočtové potřeby:

Běžné výdaje (vč. rozpočtové rezervy) 27 300,00

Investiční výdaje vč. oprav v MPR 2 800,00

Rozpočtové výdaje CELKEM 30 100,00

Financování:

Splátky jistiny přijatých úvěrů 1 400,00
Operace z peněžních účtů nemající charakter 

příjmů a výdajů 500,00

Celkové rozpočtové potřeby 32 000,00  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního 
 

1105/R/161115 Schválit předložený návrh obecně závazné vyhlášky města 
Moravská Třebová o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1106/R/161115 Schválit předložený Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
v Moravské Třebové na období 2016 – 2018. 
 
Z: Mgr. Irena Škadrová, vedoucí OSVZ 
 

1107/R/161115 Schválit podání žádosti o dotaci z programu reprodukce majetku 
113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny 
sociálních služeb vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních 
věcí ČR na realizaci projektu rekonstrukce objektů Sociálních 
služeb města Moravská Třebová, budov C a D s předpokládanou 
spoluúčastí města ve výši 13.355.375 Kč. 
 
Z: Mgr. Milan Janoušek, ředitel Sociálních služeb města 
 

1108/R/161115 Schválit zachování stávající struktury základního školství ve 
městě. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města  
 

1109/R/161115 Schválit podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do 
majetku města od ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, a to pozemku p. č. 220/3 o výměře 93 m2, druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území 
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Moravská Třebová, ul. Zámecká. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1110/R/161115 Schválit prodej podílu ideálních 1310/10000 stavební parcely č. 
102/1 o výměře 385 m2, druh pozemku zastavěná plocha a 
nádvoří, část Město, ul. Cihlářova v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
13.618 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1111/R/161115 Schválit prodej pozemku parc. č. 2631/4 o výměře 311 m2, druh 
pozemku trvalý travní porost v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. J. K. Tyla za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
34.440 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1112/R/161115 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 
 

1113/R/161115 Schválit prominutí pohledávek z hospodářské činnosti města za 
nájem bytů a příslušenství v souhrnné výši 607.737 Kč, v souladu 
s předloženým návrhem. 
 
Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb 
Moravská Třebová s.r.o. 
 

1114/R/161115 Schválit předložený záměr rozšíření parkovacích míst pro 
automobily u MŠ na ulici Jiráskova. 
 
Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta 

 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
1115/R/161115 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva 

města. 
 

1116/R/161115 Obsah Výzvy představitelů Pardubického kraje, měst Holic, 
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Litomyšle, Moravské Třebové, Svitav a Vysokého Mýta a poslance 
Evropského parlamentu Tomáše Zdechovského vyzývající 
Ministerstvo dopravy ČR k urychlené dostavbě rychlostní silnice R 
35.   
 

1117/R/161115 Předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 
09.11.2015. 
 

1118/R/161115 Předložený zápis ze společného jednání komise rady města 
sociální, zdravotní a péče o děti a skupiny komunitního plánování 
konané dne 20.10.2015. 
 

1119/R/161115 Předložený rozbor hospodaření města k 30.09.2015. 
 

1120/R/161115 Předložené informace o záměru rekonstrukce objektů Sociálních 
služeb města Moravská Třebová, budov C a D v rámci programu 
reprodukce majetku 113 310 Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny sociálních služeb vyhlášeného Ministerstvem 
práce a sociálních věcí ČR. 
 

1121/R/161115 Stanovisko stavebního úřadu k umístění železobetonové haly 
společnosti ATEK, která byla umístěna v souladu s územním 
plánem města. 
 

1122/R/161115 Předložené varianty možného budoucího organizačního 
uspořádání základních škol ve městě. 

 
 
Rada města ukládá: 
 
1123/R/161115 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství sdělit 

vlastníku pozemku parc. č. 3396/4, druh pozemku ostatní plocha o 
výměře 3.761 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
část obce Udánky, že město nemá na základě jeho nabídky o 
pozemek zájem. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T:  30.12.2015     

 
 
Rada města zmocňuje: 
 
1124/R/161115 V souladu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 

v platném znění vedoucí odboru majetku města a komunálního 
hospodářství Městského úřadu Moravská Třebová k uzavírání a 
podpisu smluv o provedení stavby typu A – C, které budou 
uzavírány od 1. ledna 2016 se stavebníkem (investorem) nebo 
jeho zmocněncem na základě žádosti o provedení zásahu do 
 komunikací nebo pozemků ve vlastnictví Města Moravská 
Třebová. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
 
V Moravské Třebové 16.11.2015 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát 

                místostarosta                                                                 místostarosta 


