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Usnesení 
 

z 36. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 25.01.2016 
od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za 
účasti 6 členů rady města. 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1236/R/250116 Předložený program schůze rady města. 

 
1237/R/250116 Předložený plán práce komise památkové péče rady města. 

 
Z: Miloslav Kužílek, předseda komise 
 

1238/R/250116 Poskytnutí osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace 
Kulturní služby města Moravská Třebová MgA. et Mgr. Františku 
Žáčkovi od 01.02.2016 v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

1239/R/250116 Předložený Strategický rámec rozvoje Městského úřadu Moravská 
Třebová na období 2016 – 2020 (poslání, vize, hodnoty, 
strategické cíle). 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

1240/R/250116 Přílohy pro rok 2016 ke smlouvě o podpoře a údržbě systému č. 
UMT-020116 (KANC 38/2002) uzavřené dne 27.05.2002 s firmou 
CCA Group a. s., se sídlem Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 
2, IČ: 25695312 podle předloženého návrhu. 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

1241/R/250116 Záměr pronájmu nebytového prostoru o výměře 27 m2 v objektu č. 
p. 219 na ul. Krátké č. o. 6 v Moravské Třebové.  

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
2532/031297. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1242/R/250116 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 3 o 
velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské 
Třebové s manželi B. V případě řádného hrazení nájmu bude 
nájemní smlouva prodloužena nejprve o 3 měsíce a poté o 6 
měsíců.  
 
 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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1243/R/250116 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 3 o 
velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské 
Třebové. V případě řádného hrazení nájmu bude smlouva 
automaticky prodloužena vždy o 3 měsíce.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1244/R/250116 Uzavření Smlouvy o zajištění reklamy, předmětem které je 
zveřejnění reklamy města v tiskovinách vydávaných 
poskytovatelem v rámci projektu „Půjčovny kol ČD v Pardubickém 
kraji 2015“ se společností České dráhy, a.s. se sídlem v Praze 1, 
Nábřeží L. Svobody 1222, IČO 70994226, podle předloženého 
návrhu.   
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

1245/R/250116 Bezplatné použití znaku města společnosti České dráhy, a.s. se 
sídlem v Praze 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČO 70994226 pro 
potřeby zpracování propagačního materiálu vydávaného v rámci 
projektu „Půjčovny kol ČD v Pardubickém kraji 2016“. 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

1246/R/250116 Bezplatné použití znaku města neziskové organizaci Semiramis o. 
s. / Laxus o. s. ve výroční zprávě za rok 2015. 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

1247/R/250116 Bezplatné použití znaku města Regionální rozvojové agentuře 
Pardubického kraje, nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, IČO: 
69153361, na nových webových stránkách 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

1248/R/250116 Uzavření Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů dle § 2, odst. 
9, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na veřejnou 
zakázku  „Výměna kanalizace a vodovodu v ul. K. Čapka, 
Moravská Třebová“ mezi městem Moravská Třebová a DSO 
Skupinový vodovod Moravskotřebovska se sídlem nám. T.G.  
Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 72053453, dle 
předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
 
Rada města neschvaluje: 
 
1249/R/250116 Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci 

celosvětové akce „Vlajka pro Tibet“ dne 10. března 2016. 
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Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1250/R/250116 Schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 9/2015 rozpočtu města, 

kterou byly změněny závazné ukazatele na rok 2015 takto (v tis. 
Kč): 

a) závazné ukazatele stanovené radě města 
 

úprava 

rozpočtu

rozpočet 2015

po úpravě

Rozpočtové zdroje:

Rozpočtové příjmy CELKEM 1 410,00 243 050,00

Financování:

Změna stavu prostředků na bank. účtech 

(zapojení zůstatku finančních prostředků na 

běžných účtech a účelových fondech)

0,00 10 930,00

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 1 410,00 256 120,00

Rozpočtové potřeby:

Rozpočtové výdaje CELKEM 1 390,00 250 150,00

Financování:

Splátky dlouhobobých přijatých půjčených 

prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček
20,00 5 970,00

Operace z peněžních účtů nemající 

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

Celkové rozpočtové potřeby 1 410,00 256 120,00254 710,00

rozpočet 2015

před úpravou

241 640,00

10 930,00

254 710,00

248 760,00

5 950,00

 
 
 

b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace 

úprava 

příspěvku

příspěvek 2015      

po úpravě

Kulturní služby města Moravská Třebová 8 375,00 -500,00 7 875,00

 příspěvek 2015 

před úpravou

 
 

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

1251/R/250116 Neschválit poskytnutí finančních příspěvků následujícím 
poskytovatelům sociálních služeb na pobytové služby občanů 
města Moravská Třebová v roce 2016: 

 Domov na rozcestí Svitavy, IČO: 70157286 (1 klientka) 

 Domov u studánky, Anenská Studánka, IČO:00854310 (2 
klienti) 

 Domov na zámku Bystré, IČO:75007932 (2 klienti) 
z důvodu velkého objemu příspěvků poskytovaných 
provozovatelům sociálních služeb na území města z rozpočtu 
města. 
 

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
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1252/R/250116 Neschválit poskytnutí finančního příspěvku poskytovateli 
sociálních služeb Farní charita Litomyšl, IČO: 47489839 na provoz 
odlehčovací služby v roce 2016 z důvodu velkého objemu 
příspěvků poskytovaných provozovatelům sociálních služeb na 
území města z rozpočtu města. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

1253/R/250116 Schválit měsíční odměny a příplatky neuvolněným členům 
zastupitelstva města s účinností od 01.03.2016 takto: 

 odměna neuvolněnému místostarostovi  ..………….. 23.171 Kč 
 odměna členu rady ..……………………………………  2.122 Kč 
 odměna předsedovi výboru zastupitelstva města ..…  1.758 Kč 
 odměna předsedovi komise rady města ..……………  1.388 Kč 
 odměna členu výboru zastupitelstva města ....………     774 Kč 
 odměna členu komise rady města ..…………..………     774 Kč 
 odměna členu zastupitelstva města ..……………..….     490 Kč 
 příplatek podle počtu obyvatel ..……………………….     384 Kč 

Příslušná odměna náleží 

- novému členu zastupitelstva ode dne, kdy se stal členem 
zastupitelstva 

- členu zastupitelstva ode dne, kdy byl zvolen do příslušné 
funkce. 

V případě souběhu výkonu několika funkcí bude neuvolněnému 
členovi zastupitelstva města poskytnuta měsíční odměna podle 
funkce, za kterou lze poskytnout nejvyšší odměnu. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

1254/R/250116 Zrušit vnitřní předpis č. 7/2011 Pravidla pro čerpání půjček z fondu 
rozvoje bydlení města Moravská Třebová. 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

1255/R/250116 Vzít na vědomí předložený seznam objektů v majetku města, které 
lze nabídnout k prodeji. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1256/R/250116 Schválit uzavření předložené kupní smlouvy, kterou společnost 
RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567 se sídlem Klíšská 940, Ústí 
nad Orlicí, odkoupí od Města Moravská Třebová plynárenské 
zařízení: Moravská Třebová – průmyslová zóna Západní, č. 
stavby: 8800078922, za cenu: 1.167.706 Kč včetně DPH. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1257/R/250116 Schválit prodej pozemku parc. č. 58/3 o výměře 39 m2, druh 
pozemku ostatní plocha a pozemku parc. č. 61/4 o výměře 51 m2, 
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druh pozemku ostatní plocha vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Farní za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 24.300 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy. V kupní smlouvě bude zřízeno věcné břemeno práva 
služebnosti cesty, a to bezúplatně na dobu neurčitou ve prospěch 
nemovitosti – pozemku parc. č. 62, jehož součástí je stavba č. p. 5 
část obce Město, na ul. Cihlářově č. o. 15 v Moravské Třebové.    
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1258/R/250116 Schválit podání žádosti o převod a následné nabytí do majetku 
města od ČR Povodí Moravy, a to pozemků parc. č.: 

 1735/13 o výměře 57 m2, druh pozemku jiná plocha  

 1735/34 o výměře 185 m2, druh pozemku ostatní plocha 

 1735/35 o výměře 348 m2, druh pozemku ostatní plocha 

 1735/36 o výměře 167 m2, druh pozemku ostatní plocha 

 1735/37 o výměře 154 m2, druh pozemku ostatní plocha 

 4001/2 o výměře 97 m2, druh pozemku ostatní plocha 

 4001/4 o výměře 94 m2, druh pozemku ostatní plocha                 

vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1259/R/250116 Schválit vklad majetku města inv. č. 2875 TS – vodovodní přípojka 
– napojení – Mor. Třebová (FO) v pořizovací ceně 6.700 Kč do 
dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska, IČO: 72053453, se sídlem nám. T. G. 
Masaryka 29, Moravská Třebová za podmínek § 38 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

1260/R/250116 Schválit změnu zástupce města Moravská Třebová v MAS 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. (MAS MTJ), IČO: 27505189 
tak, že počínaje dnem 09.02.2016 bude město zastupovat 
místostarosta Ing. Pavel Brettschneider. 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 

 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
1261/R/250116 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva 

města. 
 
 

1262/R/250116 Předloženou zprávu z jednání komise památkové péče rady města 
dne  11.01.2016. 
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1263/R/250116 Předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní 

a péče o děti konané dne 15.12.2015. 
 

1264/R/250116 Předloženou Zprávu o plnění úkolů vyplývajících ze schválené 
komunikační strategie a akčního plánu za období únor 2015 až 
leden 2016. 
 

1265/R/250116 Předloženou zprávu za rok 2015 o poskytování informací dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
Městským úřadem Moravská Třebová. 
 

1266/R/250116 Předložené sdělení a žádost o vyjádření k dopisu, ze dne 7. 
prosince 2015, tykajícího se dodržovaní podmínek a vypovězení 
nájemní smlouvy č. OMM 68/13. 
 

1267/R/250116 Předloženou koncepci Fotofestivalu a soutěže Youngfoto pro rok 
2016. 
 

1268/R/250116 Předložený výsledek jednání Mgr. Radko Martínka se sestrou  
Vojtěchou Zikešovou z Kongregace Sester Neposkvrněného 
početí Panny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi ve věci 
soudního podání k navrácení budov a pozemků bývalého kláštera. 

 
 
Rada města ukládá: 
 
1269/R/250116 V souladu s § 28 odst. 6a) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů v platném znění, příspěvkové 
organizaci Kulturní služby města Moravská Třebová odvod částky 
500.000 Kč v rámci hospodaření za rok 2015 do rozpočtu 
zřizovatele. 
 
Z: MgA. et Mgr. František Žáček, ředitel Kulturních služeb města 
T: 31.01.2016 
 

1270/R/250116 V souladu s § 28 odst. 6a) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném znění, příspěvkové 
organizaci Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, 
okres Svitavy odvod částky 500.000 Kč v rámci hospodaření za 
rok 2015 do rozpočtu zřizovatele. 
 
Z: Mgr. Zdenka Šafaříková, ředitelka ZŠ Čs. armády 179 
T: 31.01.2016 
 

1271/R/250116 Vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka předložit radě 
města ke schválení aktualizovaný „Akční plán komunikace 
Městského úřadu Moravská Třebová“ do 30.06.2016. 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
T: 30.06.2016 
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1272/R/250116 Vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka předložit radě 

města informaci o sběru relevantních dat a informací o naplňování 
cílů „Akčního plánu komunikace Městského úřadu Moravská 
Třebová“ (zpětná vazba – dotazování, ankety) do 30.06.2016. 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
T: 30.06.2016 
 

1273/R/250116 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství 
písemně sdělit, že Rada města Moravská Třebová projednala jeho 
dopis ze dne 7. prosince 2015 a potvrzuje, že k porušení nájemní 
smlouvy č. OMM 68/13 nedošlo a není důvod k jejímu ukončení. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 05.02.2016 
 

1274/R/250116 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství 
upravit seznam objektů v majetku města, které lze nabídnout k 
prodeji dle připomínek rady města. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 08.02.2016 
 

1275/R/250116 Řediteli Kulturních služeb města Moravská Třebová uzavřít 
nájemní smlouvu na zámeckou kavárnu s firmou PCNET group 
a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, U Malvazinky 2670/30, PSČ 
150 00, IČO: 28487362. 
 
Z: MgA. et Mgr. František Žáček, ředitel Kulturních služeb města 
T: 01.02.2016 

 
 
V Moravské Třebové 25.01.2016 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 

Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát 
                místostarosta                                                                 místostarosta 


