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Usnesení 
 
z 38. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 15.02.2016 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1288/R/150216: 
 

předložený program schůze rady města. 
 
1289/R/150216: 
 

plán činnosti komise rady města Sbor pro občanské záležitosti na rok 2016. 
 

Z: Jaroslava Duráková 
 
1290/R/150216: 
 

plán činnosti komise rady města pro prevenci kriminality na období r. 2016. 
 

Z: Hana Navrátilová 
 
1291/R/150216: 
 

předložení projektu „Moravská Třebová -  Začínáme u dětí“ do dotačního řízení v 
rámci Programu prevence kriminality vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR pro rok 
2016 s předpokládanou spoluúčastí města ve výši 15.000 Kč. 
 

Z: Hana Navrátilová 
 
1292/R/150216: 
 

předložený plán práce samosprávné komise Udánky na rok 2016. 
 

Z: Stanislava Šírová 
 
1293/R/150216: 

 

předložený plán práce komise pro výchovu a vzdělávání na rok 2016. 
 

Z: Magda Srncová 
 
1294/R/150216: 
 

předložený návrh plánu činnosti Komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
na I. pololetí 2016. 
 

Z: Eliška Trefilová 
 
1295/R/150216: 
 

uzavření dohody o uznání dluhu a úhradě škody mezi městem Moravská Třebová a 
panem V. podle předloženého návrhu. 
 

Z: Jana Zemánková 
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1296/R/150216: 
 

prodej mobilního telefonu Samsung Galaxy i9505 S4, inventární č. 40054 bývalému 
veliteli městské policie. 
 

Z: Dana Buriánková 
 
1297/R/150216: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 25 s platností od 01.03.2016. 
 

Z: Viera Mazalová 
 
1298/R/150216: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na 
 

1. byt č. 5 o velikosti 3 + 1 na ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové s platností 
od 1.3.2016  

2. byt č. 19 o velikosti 2 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností 
od 1.3.2016 

3. byt č. 2 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 
1.3.2016 

4. byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka  č. o. 13 v Moravské Třebové s 
platností od 1.3.2016 

5. byt č. 5 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové s 
platností od 1.3.2016 

6. byt č. 6 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové s 
platností od 1.3.2016 

7. byt č. 5 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové s 
platností od 1.3.2016 

8. byt č. 6 o velikosti 1 + 0 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové s 
platností od 1.3.2016 

9. byt č. 1 o velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 17 v Moravské Třebové s platností od 
1.3.2016 

 

Z: Viera Mazalová 
 

1299/R/150216: 
 

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 se zájemci. 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců.  
 

Z: Viera Mazalová 
 
 
1300/R/150216: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 1 o velikosti 3 + 1 na nám. 
T. G. Masaryka č. o. 21 s platností od 1. 4. 2016. 
 

Z: Viera Mazalová 
 
1301/R/150216: 
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záměr pronájmu nebytového prostoru o výměře 100 m2 v domě č. p. 35 na nám. T. 
G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové. Smlouva bude uzavřena s platností od 
01.06.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude 
stanoveno dle usnesení rady města č. 2532/031297. 
 

Z: Viera Mazalová 
 
1302/R/150216: 
 

pronájem nebytového prostoru o výměře 27 m2 v objektu č. p. 219 na ul. Krátké č. o. 
6 v Moravské Třebové s Liborem Blahou, IČO: 66835950, se sídlem Krátká 1, 571 01  
Moravská Třebová za účelem zřízení kanceláře.  
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné 
bude stanoveno dle usnesení rady města č. 2532/031297. 
 

Z: Viera Mazalová 
 
1303/R/150216: 
 

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu nebytového prostoru č. P3 o výměře 43,42 m2 
v objektu č. p. 1479 na ul. Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové s Lukášem 
Pavlovcem za účelem zřízení prodejny s dárkovým zbožím. Nájemní smlouva bude 
uzavřena s platností od 1. dubna 2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 2532/031297.  
 

Z: Viera Mazalová 
 
1304/R/150216: 
 

záměr pachtu části pozemku parc. č. 1168 o výměře 21 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Bezručově za účelem 
užívání jako zahrady u bytového domu. 
 

Z: Viera Mazalová 
 
1305/R/150216: 
 

záměr pachtu pozemku parc. č. 1950/1 o celkové výměře 916 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Jevíčské, za 
účelem zřízení zahrady. 
 

Z: Viera Mazalová 
 
1306/R/150216: 
 

pronájem 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. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanovené dle usnesení rady města č. 
1737/050405, bod 8. 
 

Z: Viera Mazalová 
 
1307/R/150216: 
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pacht 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. Pachtovní smlouva bude uzavřena od 1. 
dubna 2016, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude 
stanovené dle usnesení rady města č. 291/080403. 
 

Z: Viera Mazalová 

 

1308/R/150216: 
 

pacht pozemků parc. č. 2077/59 o celkové výměře 219 m2 a parc. č. 2077/34 o 
celkové výměře 159 m2, oba v obci a katastrálním území Moravská Třebová, v 
zahrádkářské osadě na Křížovém vrchu, společnosti Colombo worktops  s.r.o., se 
sídlem Otřešanská 238, Pardubice, IČO 04131711,  za účelem využití jako zahrady v 
zahrádkářské osadě. Pachtovné bude stanoveno ve výši 378 Kč bez DPH. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
 

Z: Viera Mazalová 
 
1309/R/150216: 
 

záměr prodeje bytové jednotky č. 169/4 v domě č. p. 169, č. o. 8 na ul. Cihlářově v 
Moravské Třebové na stavebním pozemku parc. č. 102/1, včetně podílu id. 
1386/10000 na společných částech budovy a na předmětném stavebním pozemku, 
dále id. podílu o velikosti 1/24 na pozemku parc.č. 102/2 a id. podílu o velikosti 1/30 
na pozemku parc.č. 103/2 a to formou přídatného spoluvlastnictví vše  v obci a k.ú. 
Moravská Třebová, část Město, ul. Cihlářova.         
    

Z: Viera Mazalová 
 
1310/R/150216: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 3287/18  o výměře 276 m2, druh pozemku trvalý 
travní porost v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové.  
 

Z: Viera Mazalová 
 
1311/R/150216: 
 

konání trhů farmářských výrobků na nám. T. G. Masaryka v Moravské Třebové každý 
pátek v termínu od 4. března do 31. prosince 2016 v době od 8:00 do 16:00 hod. 
Trhy se budou řídit nařízením rady města č. 1/2011 -Tržní řád a podmínkami účasti 
na trzích farmářských výrobků dle předloženého návrhu.  
 

Z: Viera Mazalová 
 
1312/R/150216: 
 

termíny bleších trhů v Moravské Třebové dne 14. května, 2. července a  3. září 2016 
vždy v době od 8:00 do 12:00 hod. Bleší trhy se budou konat dle počasí ve dvorním 
traktu mezi ul. Cihlářovou a Hvězdní v Moravské Třebové. Poplatek za prodejní 
místo nebude vybírán. 
 

Z: Viera Mazalová 
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1313/R/150216: 
 

termín adventního trhu s doprovodným programem na nám. T. G. Masaryka v 
Moravské Třebové dne 27. listopadu 2016 v době od 10:00 do 18:00 hod. Trh se 
bude řídit nařízením rady města č. 1/2011, Tržní řád,  poplatek za prodejní místo 
nebude vybírán a poplatek za odběr elektrické energie bude vybírán dle spotřeby 
elektřiny. Program trhu bude zajištěn ve spolupráci s Kulturními službami města 
Moravská Třebová, Technickými službami Moravská Třebová s.r.o., Základní 
uměleckou školou Moravská Třebová a dalšími spolky a organizacemi, které se na 
programu podílely již v loňském roce.    
 

Z: Viera Mazalová 
 
1314/R/150216: 
 

podání žádosti o navýšení kapacity školní družiny Základní školy Moravská Třebová, 
Palackého 1351, okres Svitavy ze stávajících 150 žáků na 170 žáků. 
 
1315/R/150216: 
 

uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Koclířov, předmětem které je výkon 
sjednaných činností městské policie na území obce Koclířov, podle předloženého 
návrhu, neboť město Moravská Třebová je schopno zajistit místní záležitosti 
veřejného pořádku podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami 
způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně 
související zákonů a to včetně dohledu nad dodržováním obecně závazných 
vyhlášek obce Koclířov, vydaných na úseku místních záležitostí veřejného pořádku, v 
souvislosti s konáním hudebního festivalu na Hřebči, pořádaného městem Moravská 
Třebová, městem Svitavy, obcí Koclířov a obcí Kamenná Horka dne 18. 6. 2016. 
 

Z: Pavel Brettschneider 
 
1316/R/150216: 
 

záměr pronájmu  
1. nebytového prostoru - objektu č. p. 655 na ul. Svitavské č. o. 44 v Moravské 

Třebové 

2. pozemku p. č. 1404 o celkové výměře 442 m2, kultura zahrada, a pozemku p. č. 

1406 o celkové výměře 814 m2, kultura ostatní plocha, oba pozemky v obci a k. ú. 

Moravská Třebová, ul. Svitavská.  

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. 
Nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 200.000 Kč. 
 

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města nedoporučuje: 
 
1317/R/150216: 
 

povolit provoz nákladní dopravy v Udánkách v souvislosti se stavbou výrobní části 
společnosti PKKZ a.s. 
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Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1318/R/150216: 
 

 schválit předloženou smlouvu o zřízení služebnosti k pozemků parc. č. 1850/53 a 
1850/71 v katastrálním území Moravská Třebová, mezi Českou republikou - 
Ministerstvem obrany jako povinným a Městem Moravská Třebová jako oprávněným.  
 

Z: Viera Mazalová 
 
1319/R/150216: 
 

schválit prodej části pozemku parc. č. 1192/2 (jedná se cca o 15 m2) o celkové 
výměře 183 m2, druh pozemku orná půda  v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Nová společnosti ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, Děčín za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 605 Kč/m2 (včetně 
DPH). Nad rámec kupní ceny uhradí kupující všechny účelně vynaložené výdaje, 
zejména náklady na geometrický plán.  

Nejdříve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a přesná výměra bude po 
dostavbě stavby určena geometrickým plánem. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
1320/R/150216: 
 

schválit prodej hrobového zařízení hrobky č. 671/672 v oddělení O, na pohřebišti na 
Křížovém vrchu v Moravské Třebové dle předloženého návrhu za cenu 33 724 Kč. 
 

Z: Viera Mazalová 
 
1321/R/150216: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 3498 o výměře 1.243 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 484.000 Kč (včetně DPH), kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy. Kupující uhradí daň z nabytí nemovitostí.       
 

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
1322/R/150216: 
 

zápis z jednání komise rady města Sbor pro občanské záležitosti konané dne 
28.01.2016. 
 
1323/R/150216: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města. 
 
1324/R/150216: 
 

zprávu o činnosti komise pro výchovu a vzdělávání za rok 2015. 
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1325/R/150216: 
 

předložený zápis z jednání komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 03. 02. 2016. 
 
1326/R/150216: 
 

 předloženou zprávu o činnosti komise prevence kriminality za rok 2015.  
 
1327/R/150216: 
 

předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
konané dne 26.01.2016. 
 
1328/R/150216: 
 

zprávu o činnosti komise rady města Sbor pro občanské záležitosti za rok 2015. 
 
1329/R/150216: 
 

zprávu o činnosti a provozu Turistického informačního centra za rok 2015. 
 
1330/R/150216: 
 

předložená pravidla pro pořádání trhů farmářských výrobků.  

 
 
Rada města jmenuje: 
 
1331/R/150216: 
 

nové členy Komise rady města Moravská Třebová pro prevenci kriminality – Ing. 
Martina Švancaru, Mgr. Kamila Litvika a Radovana Zobače 
 
Rada města odvolává: 
 
1332/R/150216: 
 

z Komise rady města Moravská Třebová pro prevenci kriminality členy komise – 
Karla Bláhu, Mgr. Pavla Horáka a Bc. Lucii Jakubkovou, Dis. 
 
 
Rada města ukládá: 
 
1333/R/150216: 
 

vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat ve věci prodeje 
bytové jednotky č. 169/4 v domě č. p. 169, č. o. 8 na ul. Cihlářově v Moravské 
Třebové na stavebním pozemku parc. č. 102/1, včetně podílu id. 1386/10000 na 
společných částech budovy a na předmětném stavebním pozemku, dále id. podílu o 
velikosti 1/24 na pozemku parc.č. 102/2 a id. podílu o velikosti 1/30 na pozemku 
parc.č. 103/2 a to formou přídatného spoluvlastnictví vše v obci a kat. území 
Moravská Třebová, část Město, ul. Cihlářova o ceně ve výši 350.000 Kč. Kupující 
uhradí daň z nabytí nemovitostí.     
 

Z: Viera Mazalová 
T: 07.03.2016 
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Rada města odkládá: 
 
1334/R/150216: 
 

projednání tisku č. 19 (Nájem nebytových prostor - Moravec-Pekárny, Cihlářova č. o. 
13, Moravská Třebová). 
 

Z: Viera Mazalová 
 
 
V Moravské Třebové 15.02.2016 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


