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Usnesení 
 

z 35. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 11.01.2016 
od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za 
účasti 6 členů rady města. 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1197/R/110116 Předložený program schůze rady města. 

 
1198/R/110116 Uzavření dohody o narovnání mezi Městskou knihovnou Ladislava 

z Boskovic a paní Ch., předmětem které je úprava sporných práv 
vyplývajících z ukončení pracovního poměru ke dni 31. 7. 2015, 
podle předloženého návrhu.  
 
Z: Mgr. Lenka Greplová, ředitelka knihovny 
 

1199/R/110116 Bezplatné použití znaku města Petru Houzarovi pro účely 
obrazové přílohy vědecké publikace Klíč ke znakům měst České 
republiky, která bude vydána v rámci ediční řady Moravské 
zemské knihovny v Brně. 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

1200/R/110116 Čerpání fondu odměn do výše 18.000 Kč příspěvkové organizace 
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová v roce 2015 a její využití 
na překročení prostředků na platy. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

1201/R/110116 Navýšení mzdového limitu příspěvkové organizaci Základní škola 
Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy v roce 2015 na 
částku 523.000 Kč (bez zákonných odvodů, vč. náhrad, OON a 
dotací poskytnutých od jiných subjektů). 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

1202/R/110116 Navýšení mzdového limitu příspěvkové organizaci Základní škola 
Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy v roce 2015 na 
částku 325.000 Kč (bez zákonných odvodů, vč. náhrad, OON a 
dotací poskytnutých od jiných subjektů). 
 
Z: Mgr. Petr Vágner, ředitel ZŠ 
 

1203/R/110116 Čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace Sociální služby 
města Moravská Třebová, respektive použití rezervního fondu 
tvořeného z ostatních titulů (finančních darů) pro zlepšení 
sociálního prostředí klientů ve výši 197.490,- Kč 
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Z: Mgr. Milan Janoušek, ředitel Sociálních služeb města 
 

1204/R/110116 Poskytnutí dotace z rozpočtu města v souladu s vnitřním 
předpisem č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Moravská Třebová Regionálnímu sdružení sportů Svitavy, 
se sídlem Kapitána Nálepky 1544/39, 568 02 Svitavy, IČO 
00435805, ve výši 10.000 Kč, na zajištění organizace ankety o 
nejúspěšnějšího sportovce okresu Svitavy – Sportovec roku 2015 
v regionu Svitavy vč. jejího slavnostního vyhlášení. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

1205/R/110116 Uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace -  
Regionálním sdružením sportů Svitavy, se sídlem Kapitána 
Nálepky 1544/39, 568 02 Svitavy, IČO 00435805, v souladu 
s předloženým vzorem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

1206/R/110116 Pacht 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. 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 
 

1207/R/110116 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2779/1 o výměře 16 m2, 
druh pozemku ostatní plocha, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, na ul. Dr. Janského, za účelem uložení dřeva 
k topení. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1208/R/110116 Záměr pachtu pozemku parc. č. 2606/1 o celkové výměře 604 m2, 
druh pozemku trvalý travní porost, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, na ul. Tyršově, za účelem zřízení zahrady 
v zahrádkářské osadě. 
 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1209/R/110116 Záměr pachtů pozemků parc. č. 2077/59 o celkové výměře 219 m2 
a parc. č. 2077/34 o celkové výměře 159 m2, oba v obci a 
katastrální území Moravská Třebová, v zahrádkářské osadě na 
Křížovém vrchu, za účelem využití jako zahrady v zahrádkářské 
osadě. 
 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1210/R/110116 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na  
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1. byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 
v Moravské Třebové s platností od 1. 2. 2016  

2. byt č. 8 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 7 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 2. 2016  

3. byt č. 5 o velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 8 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 2. 2016  

4. byt č. 2 o velikosti 3 + 1 v části obce Boršov č. p. 73 
v Moravské Třebové s platností od 1. 2. 2016 s podmínkou 
úhrady nájmu před podpisem nové nájemní smlouvy  

5. byt č. 3 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 21 
v Moravské Třebové s platností od 1. 2. 2016  

6. byt č. 9 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 2. 2016  

7. byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 2. 2016. 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1211/R/110116 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na byt č. 2 o 
velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 1. 2016 s podmínkou úhrady závazku 
vůči městu po splatnosti v pravidelných měsíčních splátkách. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1212/R/110116 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na 

1. byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v části obce Boršov č. p. 73 
v Moravské Třebové s platností od 1. 1. 2016 s podmínkou 
úhrady závazku vůči městu po splatnosti v pravidelných 
měsíčních splátkách 

2. byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na ul. Olomoucké č. o. 17 v Moravské 
Třebové s platností od 1. 1. 2016  

3. byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 
v Moravské Třebové s platností od 1. 2. 2016 s podmínkou 
úhrady závazku vůči městu po splatnosti v pravidelných 
měsíčních splátkách 

4. byt č. 3 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 39 
v Moravské Třebové s platností od 1. 2. 2016 s podmínkou 
úhrady závazku vůči městu po splatnosti v pravidelných 
měsíčních splátkách 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1213/R/110116 Záměr pronájmu nebytového prostoru, označeného P3 o výměře 
43,42 m2 v objektu č. p. 1479 na ul. Svitavské č. o. 24 v Moravské 
Třebové.  
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
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2532/031297.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1214/R/110116 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor 
č. 383 ze dne 1. 11. 2010, předmětem kterého je změna v názvu 
spolku – nově zapsaného jako Sdružení přátel Kulturního domu 
v BORŠOVĚ, z.s., ve spolkovém rejstříku ke dni 12.11.2015. 
Ostatní náležitosti smlouvy zůstávají beze změny.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1215/R/110116 Záměr prodeje hrobového zařízení hrobky č. 671/672 v oddělení 
O, na pohřebišti na Křížovém vrchu v Moravské Třebové dle 
předloženého návrhu.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1216/R/110116 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1192/2  o celkové výměře 
183 m2 (jedná se cca o 15 m2), druh pozemku orná půda v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Nová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1217/R/110116 Záměr prodeje pozemku parc. č. 3498 o výměře 1.243 m2, druh 
pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část Sušice. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1218/R/110116 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.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1219/R/110116 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a 
provozování zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN, 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová na pozemcích p. č. 
303/16, 1739/20, 1739/21, 1739/22 a 1739/27 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová s ČEZ Distribuce, a.s. 
Rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrických plánech č. 
2776-590/2014 a 2662-590/2014, které jsou nedílnou součástí 
smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny stanovené 
dohodou ve výši 50.400 Kč plus DPH v zákonné výši, na dobu 
neurčitou. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí 
oprávněný z věcného břemene. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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1220/R/110116 Uzavření Smlouvy č. 15_SOBSO1_4121153799 o smlouvě 

budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV z důvodu připojení čerpací 
stanice na splaškové vody pro akci „Technická infrastruktura pro 
14 RD Strážnického, 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 
 

1221/R/110116 Na základě doporučení hodnotící komise vyloučení uchazeče 
Design BY HY, s.r.o., Mezivrší 1813/6, Praha 4, IČO: 27634329  z 
další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Projektová 
dokumentace – BIKE resort Moravská Třebová“ z důvodu 
nesplnění referencí - nabídka obsahovala reference, které 
nesouvisí s veřejnou zakázkou na Bike resort. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1222/R/110116 Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Projektová 
dokumentace – BIKE resort Moravská Třebová“ podnikatele: Ing. 
arch. Martina Hovořáková, Dlúhé 627, Vsetín, IČO: 60324775. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

1223/R/110116 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku „Projektová dokumentace – BIKE resort Moravská 
Třebová“ s podnikatelem: Ing. arch. Martina Hovořáková, Dlúhé 
627, Vsetín, IČO: 60324775, podle předloženého návrhu. 
 

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1224/R/110116 Jmenovat Radovana Zobače do funkce velitele Městské police 

Moravská Třebová ke dni 08.02.2016. 
 

Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
 

1225/R/110116 Schválit podání žádosti a následné uzavření smlouvy na převod 
pozemku p. č. 3409 druh pozemku ostatní plocha, o výměře 42069 
m2 a p. č. 3362 druh pozemku ostatní plocha, o výměře 2976 m2 
v obci a katastrálním území Linhartice z vlastnictví Pardubického 
kraje do vlastnictví města Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1226/R/110116 Schválit podání žádosti a následné uzavření smlouvy na převod 
pozemku p. č. 3533 druh pozemku ostatní plocha, o výměře 2898 
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m2 a p. č. 3418 druh pozemku ostatní plocha, o výměře 1360 m2 v 
obci a katastrálním území Linhartice z vlastnictví ČR, Ředitelství 
silnic a dálnic do vlastnictví města Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města: 
 
1227/R/110116 Uzavřít smír ve věci probíhajícího soudního sporu mezi 

společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ 
47116901, se sídlem Nábřežní 4, Praha 5 (VRV a.s.) a městem 
Moravská Třebová, tedy uhradit 1.300.000 Kč společnosti VRV  
a.s.  jako  redukovanou úhradu za činnost správce stavby i v roce 
2014 dle mandátní smlouvy uzavřené dne 24.02.2010. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
1228/R/110116 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva 

města. 
 

1229/R/110116 Předložené kladné hodnocení práce MgA. et Mgr. Františka Žáčka 
ve funkci ředitele Kulturních služeb Moravská Třebová během 
zkušební doby. 
 

1230/R/110116 Žádost majitelů domů č. o. 71 – 85 na ulici Jiráskově a č. o. 19 na 
ulici J. K. Tyla o úpravu chodníku s tím, že akce bude zařazena do 
přípravy rozpočtu na rok 2016. 
 
 

1231/R/110116 Předložený ceník prací, zúčtovacích sazeb strojů, pracovníků a 
zařízení dle přílohy, společnosti Technické služby Moravská 
Třebová s.r.o. pro rok 2016. 

 
 
Rada města odvolává: 
 
1232/R/110116 Petra Buie z funkce člena samosprávné komise v Boršově. 

 
Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta 

 
 
Rada města jmenuje: 
 
1233/R/110116 MgA. Marii Blažkovou do funkce člena samosprávné komise 

v Boršově. 
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Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta 
 

1234/R/110116 Ing. Josefa Schneeweisse členem týmu pro přípravu projektu Bike 
resort Moravská Třebová v rámci širšího projektu Singletrack 
Glacensis. Tým tak bude pracovat ve složení: 

 Ing. Václav Mačát 

 Ing. Pavel Brettschneider 

 Ing. Miroslav Netolický 

 Josef Doležel 

 Ing. Jiří Vinkler 

 zástupce Lesů ČR 

 Ing. Josef Schneeweiss 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
 
Rada města ukládá: 
 
1235/R/110116 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství 

jednat ve věci prodeje pozemku parc. č. 3498 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Sušice o ceně ve výši 400.000 Kč 
s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem a daň 
z nabytí nemovitosti. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 31.01.2016   

 
 
V Moravské Třebové 11.01.2016 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 

 
JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 

Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát 
                místostarosta                                                                 místostarosta 


