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 Usnesení rady města ze dne 14.12.2015 

Usnesení 
 
z 34. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.12.2015 
od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za 
účasti 6 členů rady města. 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1149/R/141215 Předložený program schůze rady města. 

 
1150/R/141215 Navýšení mzdového limitu příspěvkové organizaci I. Mateřská 

škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy v roce 
2015 na částku 238.000 Kč (bez zákonných odvodů, vč. náhrad, 
OON a dotací poskytnutých od jiných subjektů). 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

1151/R/141215 Navýšení mzdového limitu příspěvkové organizaci II. Mateřská 
škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy v roce 
2015 na částku 185.000 Kč (bez zákonných odvodů, vč. náhrad, 
OON a dotací poskytnutých od jiných subjektů). 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

1152/R/141215 Navýšení mzdového limitu příspěvkové organizaci Základní škola 
Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy v roce 2015 na 
částku 480.000 Kč (bez zákonných odvodů, vč. náhrad, OON a 
dotací poskytnutých od jiných subjektů). 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

1153/R/141215 Čerpání částky 35.000 Kč z fondu odměn příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola Moravská Třebová a její využití na 
úhradu překročení prostředků na platy. 
 
Z: Mgr. Pavel Vaňkát, ředitel Základní umělecké školy 
 

1154/R/141215 Čerpání rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku 
hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká škola 
Moravská Třebová do výše 64.000 Kč a jeho využití k překlenutí 
nesouladu mezi výnosy a náklady. 
 

Z: Mgr. Pavel Vaňkát, ředitel Základní umělecké školy 
 

1155/R/141215 Navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola Moravská Třebová v roce 2015 na částku 94.000 
Kč (bez zákonných odvodů, vč. náhrad, OON). 
 

Z: Mgr. Pavel Vaňkát, ředitel Základní umělecké školy 
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1156/R/141215 Uzavření smlouvy o reklamě s Advokátní kanceláří Vych & 
Partners, s.r.o., se sídlem Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2 - Nové 
Město, IČO: 02272032 v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

1157/R/141215 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 pozemcích p. č. 1192/2, 2630/2, 2628/1 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/m 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 
 

1158/R/141215 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
a následně uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a 
provozování stavby přeložky vodovodu v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, části obce Sušice na pozemcích p. č. 
3594 a 3500/1 se Skupinovým vodovodem Moravskotřebovska 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/m 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 
 

1159/R/141215 Uzavření předložené smlouvy o provedení stavby mezi Městem 
Moravská Třebová a Skupinovým vodovodem Moravskotřebovska, 
svazkem obcí, se sídlem nám. T. G. Masaryka 32/29, Moravská 
Třebová, která zajišťuje souhlas a podmínky Města Moravská 
Třebová se zásahem do pozemků parc. č. 3500/1, 3499, 3594, 
všechny v obci a katastrálním území Moravská Třebová, v části 
města Sušice za účelem uložení přeložky vodovodu a nových 
vodovodních přípojek dle předloženého návrhu.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1160/R/141215 V souvislosti se stavbou „Chodník podél silnice II/368 ulice 
Lanškrounská – Sušice, Moravská Třebová“ smlouvu o právu 
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provést stavbu s vlastníky pozemků 

1. ve věci práva stavby na pozemku parc. č. 3515  

2. ve věci práva stavby na pozemku parc. č. 3514 

3. ve věci práva stavby na pozemku parc. č. 3516 

4. ve věci práva stavby na pozemku parc. č. 3625 

5. ve věci práva stavby na pozemku parc. č. 3636 a 3637.       
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1161/R/141215 Uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120052332 o smlouvě budoucí 
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie z důvodu stavby „Chodník podél silnice II/368 
ulice Lanškrounská – Sušice, Moravská Třebová“ s firmou ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, 
IČO: 24729035, dle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1162/R/141215 Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Drenáž Jevíčská, 
Moravská Třebová“ s Pardubickým krajem zastoupeným Správou 
a údržbou silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, 
Doubravice 98, PSČ 533 53, IČO: 0085031 a Českou republikou, 
kde mají právo hospodařit s majetkem Lesy České republiky, s. p., 
se sídlem Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
Hradec Králové, IČO: 42196451, v souladu s předloženým 
návrhem. 
 

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1163/R/141215 Uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby „Chodník podél 
silnice II/368 ulice Lanškrounská - Sušice, Moravská Třebová“ 
s Pardubickým krajem se sídlem Komenského náměstí 125, 532 
11 Pardubice, IČO: 70892822, v souladu s předloženým návrhem 
 

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1164/R/141215 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM 0062/15 na akci 
„Parkoviště u obchodního centra Moravská Třebová“ s firmou 
VINA Prostav s.r.o., Na okruhu 386/19, Písnice, 142 00 Praha 4, 
IČO: 24275018, podle předloženého návrhu. 
 

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1165/R/141215 Uzavření Dodatku č. 2 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 
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1166/R/141215 Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORM 0021/15 na akci 
„Výměna dešťové kanalizace v ulici Nádražní v Moravské Třebové“ 
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 
 

1167/R/141215 Uzavření Dodatku č. 2 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 
 

1168/R/141215 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SN-TSMT/11/2015 
s vítězem výběrového řízení, firmou JS Moravská Třebová, 
Linhartice 60, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 28811852, na 
veřejnou zakázku: Zateplení fasády BD vč. výměny otvorových 
prvků; Bytový dům, ul. Nádražní 1480/17; 1480/19, Moravská 
Třebová. 
 
Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb 
    Moravská Třebová s.r.o. 
 

1169/R/141215 Uzavření Smluv o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat 
elektřinu do elektrizační soustavy o výkupu elektřiny pro FVE 
Palackého 1351, FVE Piaristická 137/1, FVE Svitavská 8 a FVE 
Tyršova 548/1 s CENTROPOL ENERGY, a.s., IČO:25458302, se 
sídlem Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, dle 
předloženého návrhu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1170/R/141215 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na  

1. byt č. 14 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 4 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 1. 2016  

2. byt č. 5 o velikosti 1 + 1 na ul. Bránské č. o. 10 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 1. 2016    

3. byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 1. 2016  

4. byt č. 6 o velikosti 1 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 1. 2016  

5. byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 
v Moravské Třebové s platností od 1. 1. 2016  

6. byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 8 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 1. 2016. 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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1171/R/141215 Výjimku z Pravidel rady města č. 7/2010, čl. 2, odst. 1., písm. b), tj. 
zaevidování žádosti o přidělení městského bytu.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1172/R/141215 Záměr pachtu části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 60 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 
 

1173/R/141215 Pacht 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. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, 
s tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle 
usnesení rady města č. 1737/050405, bod 2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1174/R/141215 Pacht 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 v zahrádkářské osadě. Pachtovní smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné 
bude stanoveno dle usnesení rady města č. 291/080403. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1175/R/141215 Odpověď manželům B. na jejich žádost ze dne 28.11.2015 dle 
předloženého návrhu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1176/R/141215 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na byt č. 7 o 
velikosti 2 + 1 na ul. Nádražní č. o. 17 v Moravské Třebové za 
příslušný kalendářní měsíc, uzavření Dohody o uznání dluhu a 
úhrady dluhu v pravidelných měsíčních splátkách a úhrady 
pravidelné měsíční splátky dluhu za komunální odpad. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města neschvaluje: 
 
1177/R/141215 Vrácení kauce ve výši 50.000 Kč manželům W., kterou uhradili ve 

věci prodeje pozemku parc. č. 2055/95 a 2055/108 v obci a kat. 
území Moravská Třebová, ul. Strážnického.  
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1178/R/141215 Schválit prodej 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 společnosti ATEK s.r.o. se sídlem Moravská 
Třebová, Předměstí, ul. Svitavská 1599/66, Moravská Třebová za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 135.270 Kč, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1179/R/141215 Schválit prodej části pozemku parc. č. 2711/69 (jedná se cca o 
170 m2) o celkové výměře 6.887 m2, druh pozemku zahrada v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Jiráskova za účelem 
výstavby ocelové akumulační nádrže a budovy trafostanice 
společnosti VYTEP UNIČOV s.r.o. se sídlem Bratří Čapků 821, 
Uničov za vzájemně sjednanou kupní cenu výši 270 Kč/m2 a 
nákladů spojených s převodem. 
Nejdřív bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a přesná 
výměra bude po dostavbě staveb určena geometrickým plánem.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1180/R/141215 Schválit směnu pozemku parc. č. 3348/11 o výměře 11 m2, druh 
pozemku ostatní plocha a pozemku parc. č. 3395/8 o výměře 186 
m2, druh pozemku orná půda z vlastnictví města za pozemek parc. 
č.  3110/18 o výměře 253 m2, druh pozemku ostatní plocha, který 
vznikl dle geometrického plánu č. 2768-267/2015 a pozemek parc. 
č. 3110/11 o výměře 5 m2, druh pozemku ostatní plocha.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1181/R/141215 Schválit podání žádosti o převod a následné bezúplatné nabytí do 
majetku města, a to pozemku parc. č. 1738/41 o výměře 19 m2, 
druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 1738/7 o výměře 
473 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 1738/39 o 
výměře 197 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 
1738/43 o výměře 886 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku 
parc. č. 1738/44 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
pozemku parc. č. 1738/40 o výměře 31 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, pozemku parc. č. 1738/38 o výměře 11 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, pozemku parc. č. 1738/13 o výměře 70 m2, druh 
pozemku ostatní plocha a pozemku parc. č. 1738/15 o výměře 35 
m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová a pozemku parc. č. 3476/3 
o výměře 932 m2, druh pozemku ostatní plocha a pozemku parc. č. 
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3476/4 o výměře 115 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci 
Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové z vlastnictví 
Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, Pardubice - Staré 
Město.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
1182/R/141215 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva 

města. 
 

1183/R/141215 Předloženou zprávu z jednání komise památkové péče rady města 
dne  16.11.2015 
 

1184/R/141215 Předloženou zprávu o činnosti komise památkové péče rady 
města za rok 2015.  
 

1185/R/141215 Předložený zápis z jednání komise rady města pro výchovu 
a vzdělávání ze dne  11.11.2015. 
 

1186/R/141215 Předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní 
a péče o děti konané dne 24.11.2015. 
 
 

1187/R/141215 Předložený zápis do kroniky města Moravské Třebové za rok 
1973. 
 

1188/R/141215 Žádost manželů B. ze dne 28.11.2015, kteří neoprávněně zadržují 
byt č. 3 v domě na ul. Zámecké č. o. 13 v Moravské Třebové s tím, 
že do ukončení soudního sporu nebude město ve věci úprav 
předmětného bytu podnikat žádné kroky.   

 
 
Rada města jmenuje: 
 
1189/R/141215 Mgr. Kamila Litvika vedoucím organizační složky města Moravská 

Třebová Centrum volného času města Moravská Třebová ke dni 
01.02.2016. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

1190/R/141215 Vyjednávací tým pro odkoupení areálu Miltry v tomto složení: 

 JUDr. Miloš Izák 

 Bc. Viera Mazalová, Dis. 

 Ing. Tomáš Kolkop 

 Ing. Josef Jílek 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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1191/R/141215 Tým pro přípravu projektu Bike resort Moravská Třebová v rámci 

širšího projektu Singletrack Glacensis ve složení: 

 Ing. Václav Mačát 

 Ing. Pavel Brettschneider 

 Ing. Miroslav Netolický 

 Josef Doležel 

 Ing. Jiří Vinkler 

 zástupce Lesů ČR 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
 
Rada města zmocňuje: 
 
1192/R/141215 Starostu města podepsat zápis do kroniky města Moravské 

Třebové za rok 1973 a vydat tak souhlas obce s obsahem zápisu. 
 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
1193/R/141215 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání 

zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku 
„PDPS - BIKE resort Moravská Třebová“ a schvaluje: 

1. Seznam uchazečů, kteří budou obesláni nabídkou: 

 Ing. Adolf Jebavý, Gorkého 59/9, 602 00, Brno – Veveří, 
IČO: 64313743  

 Roman Kalabus, Josefa Sousedíka 1160, Vsetín 75501, 
IČO: 63689391 

 Ing. arch Jan Ritter, PSČ 288 02 Nymburk, IČO: 67613691 

 Provádění staveb Olomouc, a.s., tř. Kosmonautů 989/8, 772 
11 Olomouc Hodolany, IČO: 253 85 551 

 TEO plus s.r.o., Litoměřice, Křížová 33, PSČ 41201, IČO: 
64650014  

2. Hodnotící komisi ve složení: 

 Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák - 
náhradník 

 Karel Musil – člen, Eva Štěpařová -náhradník,  

 Miroslav Jurenka – člen, Ing. Daniela Blahová – náhradník 

3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 

 celková nabídková cena vč. DPH – 100% 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
 
Rada města odkládá: 
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1194/R/141215 Projednání tisku č. 10, Knihovna – návrh dohody o narovnání s H. 
Chlupovou. 

 
 
Rada města ruší: 
 
1195/R/141215 Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Zpracování Změny č. 2 

územního plánu města Moravská Třebová.“ 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1196/R/141215 Zadávací řízení na veřejnou zakázku „PDPS - BIKE resort 
Moravská Třebová“. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
 
V Moravské Třebové 14.12.2015 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 

 
JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 

Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát 
                místostarosta                                                                 místostarosta 


