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 Usnesení rady města ze dne  27.04.2022 

Usnesení 
 
z 106. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala ve středu 27.04.2022 

od 17:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
3108/R/270422: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
3109/R/270422: 
 
seznam čestných hrobů dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
3110/R/270422: 
 
rozpočtové opatření č. 2/2022 rozpočtu města - poskytnutí daru Hasičskému 
záchrannému sboru Pardubického kraje, se sídlem Teplého 1526, 530 02 Pardubice, 
IČO: 70885869 ve výši 20.000 Kč. Dar bude poskytnut z provozní rozpočtové 
rezervy. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3111/R/270422: 
 
uzavření darovací smlouvy s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje, se 
sídlem Teplého 1526, 530 02 Pardubice, IČO: 70885869 o poskytnutí daru ve výši 
20.000 Kč na pořádání Mistrovství České republiky profesionálních a dobrovolných 
hasičů v požárním sportu 2022 v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3112/R/270422: 
 
dodatečně předložený odpisový plán pro rok 2021 příspěvkové organizace Základní 
škola U Kostela Moravská Třebová. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3113/R/270422: 
 
předložené odpisové plány pro rok 2022 následujících příspěvkových organizací 
města Moravské Třebové: 
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1. Sociální služby města Moravská Třebová 
2. Kulturní služby města Moravská Třebová 
3. II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy  
4. Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 
5. Základní škola U Kostela Moravská Třebová 
6. Základní umělecká škola Moravská Třebová 
7. Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Moravská Třebová 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3114/R/270422: 
 
poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem za rok 
2021: 
Mgr. Zdence Šafaříkové, ředitelce Základní školy U Kostela Moravská Třebová, 
Mgr. Petru Vágnerovi, řediteli Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, 
okres Svitavy, 
Haně Zmeškalové, DiS., ředitelce I. Mateřské školy Piaristická 137, Moravská 
Třebová, okres Svitavy, 
Magdě Srncové, ředitelce II. Mateřské školy Jiráskova 1141, Moravská Třebová, 
okres Svitavy, 
Mgr. Pavlu Vaňkátovi, řediteli Základní umělecké školy Moravská Třebová, 
Mgr. Lence Greplové, ředitelce Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské 
Třebové, 
Mgr. Milanu Janouškovi, řediteli Sociálních služeb města Moravská Třebová, 
MgA. Marii Blažkové, ředitelce Kulturních služeb města Moravská Třebová, 
dle předloženého návrhu. 
Tyto odměny budou vyplaceny ze mzdových prostředků příslušné příspěvkové 
organizace, nemají vliv na rozpočet města. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3115/R/270422: 
 
uzavření předložené smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtových 
prostředků Pardubického kraje, Programu „Podpora budování infrastruktury 
cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, na projekt „Zvýšení cykloturistické atraktivity 
regionu MTJ“ ve výši 157.000 Kč. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3116/R/270422: 
 
uzavření předložené smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí neinvestiční dotace z 
rozpočtových prostředků Pardubického kraje na přípravu a konání mezinárodního 
festivalu Dny slovenské kultury v Moravské Třebové, který se koná ve dnech 20. až 
24. dubna 2022, ve výši 50.000 Kč. 
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Z: Dana Buriánková 
 
3117/R/270422: 
 
zvýšení ceny ubytování na ubytovně v ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové na 
96 Kč/noc/lůžko bez DPH s platností od 01.06.2022.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
3118/R/270422: 
 
aktualizovaný ceník vstupného do Moravskotřebovského aquaparku od plavecké 
sezóny 2022 v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3119/R/270422: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 745/4 o výměře 105 m2, druh pozemku ostatní 
plocha (jedná se cca o 90 m2) v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Olomoucká.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
3120/R/270422: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 414 o výměře 380 m2, druh pozemku zahrada 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Brněnská.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
3121/R/270422: 
 
záměr pachtu pozemku parc. č. 815/1 o výměře 453 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Olomoucká, za účelem využití jako zahrady u bytového domu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
3122/R/270422: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok 
 
na byt č. 12 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 
s platností od 01.05.2022 
na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 124 v Moravské Třebové se xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.05.2022 
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na byt č. 20 o velikosti 2 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
xxx, s platností od 01.05.2022 
na byt č. 11 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 
s platností od 01.05.2022 
na byt č. 10 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 
s platností od 01.05.2022 
na byt č. 5 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové s 
xxx, bytem xxx, s platností od 01.05.2022 
na byt č. 10 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 
s platností od 01.05.2022 
na byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové se xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.05.2022 
na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 
s platností od 01.05.2022 
na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 12 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
xxx, s platností od 01.05.2022 
na byt č. 12 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx, 
zastoupenou opatrovnicí xxx, bytem xxx, s platností od 01.05.2022 
na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
xxx, s platností od 01.05.2022 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti 
před podpisem nové nájemní smlouvy  
na byt č. 6 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 
s platností od 01.05.2022 
na byt č. 9 o velikosti 1 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
xxx, s platností od 01.05.2022 
na byt č. 6 o velikosti 2 + 1 v ul. Farní č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s 
platností od 01.05.2022 
  
Z: Viera Mazalová 
 
3123/R/270422: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na: 
byt č. 1 o velikosti 1 + 0 v ul. Bránské č. o. 12 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 
s platností od 01.05.2022 
byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
xxx, s platností od 01.05.2022 
  
Z: Viera Mazalová 
 
3124/R/270422: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Bránské č. o. 17 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s platností od 01.05.2022 v 
případě pravidelné měsíční úhrady  nájemného a úhrady závazků vůči městu po 
splatnosti v pravidelné měsíční splátce. 
  
Z: Viera Mazalová 
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3125/R/270422: 
 
pronájem prostoru sloužícího podnikání - kavárny na Knížecí louce o výměře 92,38 
m2, nacházejícího se v budově č. p. 1665 v ul. Gorazdově č. o. 14 v Moravské 
Třebové firmě DJ TRANSPORT s.r.o., IČO: 02787831, se sídlem Radiměř 42, 569 
07, zastoupené Josefem Hasoněm. Smlouva s novým nájemcem bude uzavřena na 
dobu neurčitou. Smlouvu lze vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní dobou 1 
měsíc tak, aby nájem skončil ke konci sezony, tedy k datu 31. října. Měsíční nájemné 
bude stanoveno dohodou ve výši 3.500 Kč bez DPH. Nájemci bude poskytnuta sleva 
z nájmu ve výši 70 %  za období od 01.11. do 31.03. následujícího roku. 
 
Nájemce se zavazuje dodržovat tyto podmínky pronájmu: 
- využití prostor pro zajištění občerstvení návštěvníků, kavárna bude mít povinný 

sezonní provoz od 1. dubna do 31. října (provoz ve zbývající části roku je na vůli 

provozovatele). Jedenkrát týdně může nájemce stanovit sanitární den, a to mimo 

pátek – neděle  

- nájemce je povinen umožnit návštěvníkům areálu Knížecí louky bezplatné použití 

hygienického zázemí (WC) v kavárně  

- nájemce zajistí běžnou údržbu a provoz hygienického zázemí. Pronajímatel bude 

nájemci hradit měsíčně 1.000 Kč na zajištění tohoto provozu 

- nájemce je povinen bezplatně zpřístupnit veřejnosti dětské hřiště navazující na 

kavárnu; správu, bezpečný provoz a úklid hřiště zajišťuje nájemce bezúplatně; 

opravy a údržbu dětského hřiště zajišťují Technické služby Moravská Třebová 

s.r.o.; pronajímatel hradí náklady na zajištění a provedení pravidelných revizí 

hracích prvků na hřišti 

- nájemce nesmí provádět stavební a jiné úpravy a nesmí měnit vybavení prostoru 

bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele 

- zákaz kouření v celé budově 

- zákaz umisťování výherních hracích přístrojů a videoloterijních terminálů 

- dodržovat provozní řád a dále hygienické, bezpečnostní, požární a další zákonné 

předpisy 

  
Z: Viera Mazalová 
 
3126/R/270422: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce elektroinstalace - ZŠ 
Palackého, Moravská Třebová - U-12, 3. NP“ společnost ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o., 
se sídlem Svojanov 146, 569 73 Svojanov, IČO: 27497046. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3127/R/270422: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
"Rekonstrukce elektroinstalace - ZŠ Palackého, Moravská Třebová - U-12, 3. NP" se 
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společností ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o., se sídlem Svojanov 146, 569 73 Svojanov, 
IČO: 27497046, dle předloženého návrhu.  
  
Z: Petr Matějka 
 
3128/R/270422: 
 
udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 6/2019, směrnice Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, na uzavření příkazní smlouvy na poradenskou a 
konzultační činnost v rámci realizace architektonické soutěže „Kulturní centrum 
Moravská Třebová“ vyhlášené dne 08.04.2022, se společností SPORTif PLAN s.r.o., 
se sídlem Lexova 2227, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 10765611.  
  
Z: Tereza Sísová 
 
3129/R/270422: 
 
uzavření příkazní smlouvy na poradenskou a konzultační činnost v rámci realizace 
architektonické soutěže „Kulturní centrum Moravská Třebová“ vyhlášené dne 
08.04.2022, se společností SPORTif PLAN s.r.o., se sídlem Lexova 2227, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 10765611, dle předloženého návrhu.  
  
Z: Tereza Sísová 
 
3130/R/270422: 
 
uzavření dohody o ukončení mandátní smlouvy uzavřené dne 02.06.2004, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 06.01.2020, s Ing. Jiřím Vinklerem, odborným lesním 
hospodářem, bytem Jevíčská 45, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 69130132, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
3131/R/270422: 
 
uzavření Dodatku č. 5 k SOD OISM č. 0045/21 k akci "Rekonstrukce kanalizace a 
komunikace ul. Svitavská" se společností EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 2155/3, 
568 02 Svitavy, IČO: 25260766, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3132/R/270422: 
 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM-0027/22 na akci "Hospodaření se 
srážkovými vodami v intravilánu - úprava plochy ul. Svitavská p.p.č.1457/1" se 
společností JAMASTAV MORAVIA a.s., Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd, IČO: 
01586548, dle předloženého návrhu.   
  
Z: Petr Matějka 
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3133/R/270422: 
 
uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů s firmou ELEKTROWIN a.s., 
IČO: 27257843, Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, dle předloženého návrhu.  
  
Z: Pavel Báča 
 
3134/R/270422: 
 
přijetí daru ve výši 26.000 Kč od dárce Gymnázium a Letecká střední odborná škola 
Moravská Třebová, IČO: 62033131, se sídlem Svitavská 310, 571 01 Moravská 
Třebová, za účelem úhrady části nákladů spojených se začleňováním ukrajinských 
uprchlíků ve městě. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3135/R/270422: 
 
uzavření darovací smlouvy s Gymnáziem a Leteckou střední odbornou školou 
Moravská Třebová, IČO: 62033131, se sídlem Svitavská 310, 571 01 Moravská 
Třebová, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
Rada města neschvaluje: 
 
3136/R/270422: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 3484/5 o celkové výměře 1040 m2, druh 
pozemku ostatní plocha (jednalo by se cca o 28 m2) v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část Sušice.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města souhlasí: 
 
3137/R/270422: 
 
s přijetím nepatrného majetku ve výši 9 500 Kč po zemřelé xxx, r.č. xxx, naposledy 
trvale bytem xxx, zemř. dne xxx. 
  
Z: Marie Hrazděrová 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
3138/R/270422: 
 
schválit předloženou zprávu o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného 
majetku, zásob, pohledávek, závazků a cenin města Moravská Třebová k 
31.12.2021. 
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Z: Dana Buriánková 
 
3139/R/270422: 
 
schválit uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o návratné finanční výpomoci č. OF-
0017/2021 s příspěvkovou organizací I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská 
Třebová, okres Svitavy, IČO: 70880611, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3140/R/270422: 
 
schválit finanční spoluúčast města na úhradě nákladů za dílo „Oprava obj. tras silnice 
II/368 Moravská Třebová“ formou příspěvku Správě a údržbě silnic Pardubického 
kraje, IČO: 00085031, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, ve výši 2 
158 185 Kč. 
  
Z: Tereza Sísová 
 
3141/R/270422: 
 
schválit uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti města na úhradě nákladů za dílo 
„Oprava obj. tras silnice II/368 Moravská Třebová“ ve výši 2 158 185 Kč se Správou 
a údržbou silnic Pardubického kraje, IČO: 00085031, se sídlem Pardubice, 
Doubravice 98, PSČ 533 53, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Tereza Sísová 
 
3142/R/270422: 
 
schválit předložený strategický dokument "Koncepce lepší dostupnosti bydlení ve 
městě Moravská Třebová".  
  
Z: Tereza Sísová 
 
3143/R/270422: 
 
schválit pořízení změny č. 7 územního plánu města Moravská Třebová zkráceným 
postupem. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3144/R/270422: 
 
schválit Petra Frajvalda určeným zastupitelem k jednání týkajícímu se změny č. 7 
územního plánu města Moravská Třebová. 
  
Z: Petr Matějka 
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3145/R/270422: 
 
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. OISM – 
0127/20 dne 03.07.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.05.2021, se společností 
Immo jedna CZ s.r.o., se sídlem Biskupcova 1792/17, 130 00 Praha 3, IČO: 
09253513, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města: 
 
3146/R/270422: 
 
schválit pořízení změny územního plánu pro plochu areálu nemocnice parc. č. 
2820/66 k.ú. Moravská Třebová. 
  
Z: Petr Matějka 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
3147/R/270422: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
3148/R/270422: 
 
předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
konané dne 31.03.2022.  
  
3149/R/270422: 
 
předložený zápis z jednání komise pro výběr čestných hrobů ze dne 30.03.2022. 
  
3150/R/270422: 
 
předložený zápis z jednání komise památkové péče ze dne 06.04.2022. 
  
Rada města vyhlašuje: 
 
3151/R/270422: 
 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
stavební práce "Demolice tržnice a demolice bytového domu, ul. Komenského 
189/61 a 186/59, Moravská Třebová" a schvaluje: 
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 Usnesení rady města ze dne  27.04.2022 

 
1. Hodnoticí komisi ve složení:  
-   Ing. Miloš Mička – člen, Petr Frajvald – náhradník 
-   JUDr. Miloš Izák – člen, Miroslav Jurenka – náhradník 
-   Pavel Mitáš  – člen, Ing. Boris Vrbka - náhradník  
 
2.  Hodnoticí kritérium obsažené ve Výzvě k podání nabídek:  
-    celková nabídková cena bez DPH - 100 % 
  
Z: Petr Matějka 
 
 
V Moravské Třebové 27.04.2022 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


