
 Město Moravská Třebová 1   

 Usnesení rady města ze dne  21.03.2016 

Usnesení 
 
z 40. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.03.2016 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1397/R/210316: 
 

předložený program schůze rady města s provedenou změnou, zařazením tisku č. 30 
před tisk č. 16.     
  
 

1398/R/210316: 
 

rozpočtové opatření č. 1/2016 rozpočtu města - poskytnutí dotací z rozpočtu města v 
souladu v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z 
rozpočtu města Moravská Třebová uvedeným subjektům. Dotace budou uhrazeny z 
vyčleněné rozpočtové rezervy.   
 

1. TJ Cykloklub Jevíčko z. s.   15 000 Kč 
40. ročník cyklistického etapového závodu s mezinárodní účastí   

2. Český svaz bojovníků za svobodu, z. o.   6 000 Kč 
účast na vzpomínkových akcích, spolupráce se školami, schůze…   

3. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Moravské Třebové   7 000 Kč 
nezbytné opravy sociálně-hygienických zařízení sborových prostor   

4. Magda Srncová, Komise pro výchovu a vzdělávání   3 000 Kč 
organizace a zajištění akcí - Den učitelů, Den dětí, Objímání města 
…   

5. Miloslav Kužílek, Komise památkové péče    2 000 Kč 
foto výstava pro veřejnost, doprovodné akce ke Dnům evr. kult. 
dědictví   

6. Mgr. Martin Komoň, fotbalová škola   12 000 Kč 
16. ročník prázdninové akce "Fotbalové prázdniny"   

7. NoGravity   8 000 Kč 
pořízení sportovního oblečení pro juniorský sport. tým bojových 
umění   

8. Jan Sýkora   5 000 Kč 
účast na sportovním turnaji ARNOLD SPORTS FESTIVAL, 
COLUMBUS   

9. Eva Kalábová, mažoretky Střípky   8 000 Kč 
zajištění činnosti mažoretek, reprezentace města na soutěžích   

10
. 

Bc. Jitka Štolová, mažoretky Espiral   8 000 Kč 
pronájem tělocvičny, účast na soutěžích, pořízení kostýmů   

11
. 

Český kynologický svaz Základní kynologická organizace - 308   8 000 Kč 
zajištění činnosti spolku, nákup cvičebních pomůcek, zástěn, 
překážek …   

12
. 

Průmyslové muzeum Mladějov, o. s.   5 000 Kč 
tisk a distribuce propagačních materiálů muzea   

13
. 

Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310   20 000 Kč 
projektové dny pro základní školy   
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14
. 

KONTAKT Ústí nad Orlicí o. p. s.   0 Kč 
provoz krajské linky důvěry Ústí nad Orlicí v roce 2016   

15
. 

Integrovaná střední škola Moravská Třebová   20 000 Kč 
výměnná odborná praxe žáků se školou ze Žiaru nad Hronom   

16
. 

Římskokatolická farnost Moravská Třebová   10 000 Kč 
částečná úhrada nákladů spojených s plynovým vytápěním centra 
Sluníčko   

17
. 

Sdružení Němců - Regionální skupina Hřebečsko z. s.    15 000 Kč 
Dny česko-německé kultury - 22. ročník   

18
. 

OV KSČM Svitavy   2 500 Kč 
dětský den - Hurá na prázdniny s klaunem a bublinami   

19
. 

Twirlgirls Moravská Třebová, z. s.   15 000 Kč 
činnost klubu, účast na soutěžích   

20
. 

Oblastní charita Moravská Třebová   0 Kč 
celorepubliková akce - Česko svítí modře   

21
. 

Oblastní charita Moravská Třebová   0 Kč 
Svatomartinské veselí 2016   

22
. 

Moravskotřebovská univerzita třetího věku   10 000 Kč 
poznávací zájezd při ukončení 16. ročníku univerzity - zajištění 
dopravy 

23
. 

AVZO Technické sporty   6 000 Kč 
Dětřichovský memoriál - 41. ročník silničního běhu   

24
. 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Moravská 
Třebová   

5 000 Kč 

pořádání výstavy ovoce a zeleniny   

    CELKEM   190 500 Kč  
 

Z: Dana Buriánková 
 
1399/R/210316: 
 

uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotací v souladu s předloženým vzorem.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
1400/R/210316: 
 

uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice, IČO: 70892822 č. OSV/16/20509 o poskytnutí účelové dotace v dotačním 
řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách z rozpočtových prostředků Pardubického kraje 
pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Moravská Třebová, na zajištění 
sociálních služeb v roce 2016 ve výši 9.564.000 Kč.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
1401/R/210316: 
 

uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice, IČO: 70892822 č. OSV/16/20593 o poskytnutí účelové dotace v dotačním 
řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách z rozpočtových prostředků Pardubického kraje 
pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Moravská Třebová, na zajištění 
sociálních služeb v roce 2016 ve výši 448.000 Kč.   
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Z: Dana Buriánková 
 
1402/R/210316: 
 

 uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí  neinvestiční dotace - jako podílu 
zúčastněných obcí na zabezpečení dopravní obslužnosti v regionu zachováním 
autobusové linky ve směru Žamberk – Brno a zpět přes Moravskou Třebovou - s 
obcemi Staré Město, Rychnov na Moravě, Dlouhá Loučka, Křenov, Březina a Slatina, 
v souladu s předloženým návrhem.   
  

Z: Jana Zemánková 
 
1403/R/210316: 
 

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí užívacích práv k právnímu 
informačnímu systému ASPI se společností Wolters Kluwer ČR, a.s., IČO 63077639, 
se sídlem U nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, podle předloženého návrhu.   
  

Z: Jana Zemánková 
 
1404/R/210316: 
 

uzavření dodatku č. 4 smlouvy o poskytování přístupu k ČSN  ve formátu PDF 
prostřednictvím služby  ČSN online pro více uživatelů s poskytovatelem Úřadem pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, organizační složkou státu, 
podle předloženého návrhu.   
  

Z: Jana Zemánková 
 
1405/R/210316: 
 

uzavření smlouvy o pronájmu dětského dopravního hřiště na ul. Zahradnické v 
Moravské Třebové s Autoklubem Moravská Třebová v AČR, P. O. BOX 20, 
Moravská Třebová, IČO: 15034381, v souladu s předloženým návrhem.   
  

Z: Radovan Zobač 
 
1406/R/210316: 
 

poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem:  

 Mgr. Zdence Šafaříkové, ředitelce Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 
179, okres Svitavy  

 Mgr. Petru Vágnerovi, řediteli Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, 
okres Svitavy  

 Mgr. Jaroslavě Skácelíkové, ředitelce Základní školy Moravská Třebová, Kostelní 
nám. 21, okres Svitavy  

 Mgr. Pavlu Vaňkátovi, řediteli Základní umělecké školy Moravská Třebová    

 Haně Kotoulkové, ředitelce I. Mateřské školy Piaristická 137, Moravská Třebová, 
okres Svitavy  

 Magdě Srncové, ředitelce II. Mateřské školy Jiráskova 1141, Moravská Třebová, 
okres Svitavy  

 Jiřímu Kobylkovi, řediteli Domu dětí a mládeže Moravská Třebová, okres 
Svitavy,    

 Mgr. Lence Greplové, ředitelce Městské knihovny Ladislava z Boskovic v 
Moravské Třebové  
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 Mgr. Milanu Janouškovi, řediteli Sociálních služeb města Moravská Třebová    

 MgA. a Mgr. Františku Žáčkovi, řediteli 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 
 
1407/R/210316: 
 

předložené odpisové plány pro rok 2016 následujících příspěvkových organizací 
města Moravské Třebové:    
1. Sociální služby města Moravská Třebová    
2. Kulturní služby města Moravská Třebová    
3. Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy    
4. Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy    
5. Základní umělecká škola Moravská Třebová    
6. Dům dětí a mládeže Moravská Třebová   
  

Z: Dana Buriánková 
 
1408/R/210316: 
 

schvaluje následující limity mzdových prostředků příspěvkových organizací města na 
rok 2016:  
1. Kulturní služby města Moravská Třebová - limit mzdových prostředků (vč. náhrad, 

bez zákonných odvodů, vč. OON) - 3.680.000 Kč                    
2. Sociální služby města Moravská Třebová - limit mzdových prostředků (vč. náhrad, 

bez zákonných odvodů, vč. OON) - 24.700.000 Kč  
3. Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy – limit 

mzdových prostředků (vč. náhrad, bez zákonných odvodů, vč. dotací 
poskytnutých od jiných subjektů) - 390.000 Kč    

4. Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy - limit 
mzdových prostředků (vč. náhrad, bez zákonných odvodů, vč. dotace ÚP) - 
235.000 Kč  

5. I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy - limit 
mzdových prostředků (vč. náhrad bez zák. odvodů, vč. OON, vč. dotace ÚP) - 
190.000 Kč  

6. II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy - limit 
mzdových prostředků (vč. náhrad, bez zák. odvodů, vč. OON, vč. dotace ÚP) - 
100.000 Kč  

7. Základní umělecká škola Moravská Třebová - limit mzdových prostředků (OON 
bez zákonných odvodů) - 50.000 Kč                                  

8. Dům dětí a mládeže Moravská Třebová - limit mzdových prostředků (bez 
zákonných odvodů, vč. OON) - 200.000 Kč  

9. Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové - limit mzdových 
prostředků (vč. náhrad, bez zákonných odvodů, vč. OON) - 1.690.000 Kč           

  

Z: Dana Buriánková 
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1409/R/210316: 
 

počet zaměstnanců města Moravská Třebová, zařazených do městské policie,  v 
období od 01.04.2016 na celkem 15 osob ve struktuře:  
1. 12 strážníků městské policie,    
2. 1 jiný zaměstnanec obce zařazený do městské policie v profesi obsluha 

Městského kamerového dohlížecího systému  do 31.03.2017,  
3. 2 jiní zaměstnanci obce zařazení do městské policie v profesi Asistent prevence 

kriminality (oba v rámci Dohod o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně 
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku) do 31.08.2016. 

  

Z: Radovan Zobač 
 
1410/R/210316: 
 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor na ul. Cihlářově č. o. 
13 v Moravské Třebové ze dne 8.7.2002 s Moravec-pekárny s.r.o., IČO 25946706, 
se sídlem Josefská 1060/14a, 571 01  Moravská Třebová, předmětem kterého je 
úprava výše nájmu dle usnesení městské rady č. 2532/031297 s platností od 
16.1.2016 s tím, že předplacené nájemné je do 22.6.2017.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1411/R/210316: 
 

pronájem nebytového prostoru o výměře 100 m2 v objektu č. p. 35 na nám. T. G. 
Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové Ing. Ghassanu Rachidovi za účelem zřízení 
rychlého občerstvení a restaurace.  
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1. června 2016 s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
2532/031297.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1412/R/210316: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce:  
1. na byt č. 5 o velikosti 1 + 1 na ul. Olomoucké č. o. 12 s platností od 01.04.2016 s 

podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem nové 
nájemní smlouvy    

2. na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na ul. Olomoucké č. o. 17 s platností od 01.04.2016  
3. na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v části obce Boršov č. p. 73 s platností od 01.04.2016  
4. na byt č. 8 o velikosti 2 + 1 na ul. Nádražní  č. o. 17 v Moravské Třebové s 

platností od 1.4.2016 s podmínkou úhrady poplatku za komunální odpad vůči 
městu po splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy a úhrady splátky dluhu 
na nájmu dle uzavřeného splátkového kalendáře   

  

Z: Viera Mazalová 
 
1413/R/210316: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na  

1. byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na ul. Farní č. o. 1 v Moravské Třebové s platností od 
1.4.2016  

2. byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s platností od 
1.4.2016  
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3. byt č. 4 o velikosti 3 + 1 na ul. Nádražní č. o. 17 v Moravské Třebové s platností 
od 1.4.2016 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před 
podpisem nové nájemní smlouvy  

4. byt č. 10 o velikosti 2 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností 
od 1.4.2016  

5. byt č. 9 o velikosti 1 + 1 na ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s platností od 
1.4.2016  

6. byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové s 
platností od 1.4.2016  

7. byt č. 5 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s platností od 
1.4.2016     

  

Z: Viera Mazalová 
 
1414/R/210316: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 na ul. 
Zámecké č. o. 13 v Moravské Třebové, v případě úhrady nájmu za příslušný 
kalendářní měsíc, úhrady splátky dluhu na nájmu dle uzavřené dohody o uznání 
dluhu a úhrady dluhu na poplatku za komunální odpad. Nájemní smlouva bude 
prodloužena vždy o 1 měsíc v případě úhrady nájmu za příslušný kalendářní měsíc a 
úhrady splátky dluhu na nájmu dle uzavřené dohody o uznání dluhu.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
1415/R/210316: 
 

poskytnutí úlevy z nájmu (služby) na ubytovně města na ul. Brněnské č. o. 50 v 
Moravské Třebové ve výši 1.369,94 Kč z důvodu hospitalizace v Odborném 
léčebném ústavu Jevíčko od 20.01.2016 do 09.02.2016.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1416/R/210316: 
 

poskytnutí úlevy z nájmu (služby) na ubytovně města na ul. Brněnské č. o. 50 v 
Moravské Třebové ve výši 1.930,37 Kč z důvodu hospitalizace v Nemocnici následné 
péče v Moravské Třebové od 27.01.2016 do 23.02.2016.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1417/R/210316: 
 

uzavření smlouvy o právu použití pozemku pro stavbu "Výměna kanalizace v ulici 
Karla Čapka", s firmou Správa a údržba silnic Pardubického kraje, příspěvkovou 
organizací Pardubického kraje se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČO: 
00085031, v souladu s předloženým návrhem.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1418/R/210316: 
 

vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Obnova fasády a oken MÚ 
Olomoucká, Moravská Třebová“ firmu, JS Moravská Třebová s.r.o., 571 01, 
Linhartice č.p. 60, IČO: 28811852.   
  

Z: Miroslav Netolický 
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1419/R/210316: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku „Obnova 
fasády a oken MÚ Olomoucká, Moravská Třebová“ s firmou, JS Moravská Třebová 
s.r.o., 571 01, Linhartice č.p. 60, IČO: 28811852 v souladu s předloženým návrhem.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města neschvaluje: 
 
1420/R/210316: 
 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v 
Moravské Třebové.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města souhlasí: 
 
1421/R/210316: 
 

s prodloužením termínu užívání komunikace ul. Hřebečská a vytvořené komunikace 
na navazujících pozemcích parc. č. 2936/5 a 2936/119 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová firmě ATEK s.r.o. do 30. 6. 2016, a to za podmínek uvedených v 
usnesení rady města č. 1099/R/161115.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města doporučuje: 
 
1422/R/210316: 
 

řešit vydávání parkovacích karet/parkovacích známek pro potřeby ubytovacích 
služeb dle varianty č. 3 předloženého návrhu..     
  

Z: Petr Václavík 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1423/R/210316: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 3287/18 o výměře 276 m2, druh pozemku trvalý 
travní porost v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 19.320 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
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1424/R/210316: 
 

předloženou zprávu o činnosti Základní umělecké školy Moravská Třebová za rok 
2015.   
  
 

1425/R/210316: 
 

předloženou zprávu o činnosti Samosprávné komise Udánky za rok 2015.   
  
 

1426/R/210316: 
 

předložený zápis z jednání Samosprávné komise Udánky ze dne 08.03.2016.     
  
 

1427/R/210316: 
 

předložený zápis z jednání komise Zdravého města ze dne 03.03.2016.    
  
 

1428/R/210316: 
 

předloženou „Hodnotící zprávu Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 za rok 
2015“.   
  
 

1429/R/210316: 
 

předložený "Plán zlepšování a kvality na rok 2016 Projektu Zdravé město a místní 
Agendy 21“.   
  

 
 
Rada města ustanovuje: 
 
1430/R/210316: 
 

Komisi pro zachování, odstraňování nebo prodej hrobového zařízení u opuštěných 
hrobů na  pohřebišti na Křížovém vrchu v Moravské Třebové v tomto složení: Bc. 
Viera Mazalová, Bc. Gabriela Horčíková, ing. Eva Musilová, Josef Dvořák a uvolněný 
místostarosta.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města ukládá: 
 
1431/R/210316: 
 

odboru majetku města a komunálního hospodářství  jednat při přípravě prodeje 
pozemků z majetku města o těchto doporučených cenách (bez DPH):    
1. pozemky stavební (zastavěné stavbou), a pozemky, jejíchž součástí je stavba 

520 Kč/m2    
2. pozemky stavební určené pro výstavbu s napojením na inženýrské sítě (jde o 

pozemky určené ke stavbě s přístupem po zpevněné komunikaci, s možností 
napojení na stávající inženýrské sítě)  520 Kč/m2    

3. pozemky stavební určené pro výstavbu rodinných domů bez napojení (jde o 
pozemky určené územním plánem ke stavbě nebo budoucí stavbě bez 
zpevněného přístupu, bez možnosti napojení na inženýrské sítě) 160 Kč/m2      

4. pozemky zahrady 120 Kč/m2  pro obec a k. ú.  Moravská Třebová a pro k. 
ú.  Boršov 80 Kč/m2    
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5. pozemky užívané jako ovocné sady, louky, pastviny, trvalý travní porost, orná 
půda, neplodná půda, ostatní plocha  20 Kč/m2 pro obec a k. ú. Moravská 
Třebová a 15 Kč/m2 pro k .ú. Boršov  

Z takto stanovených cen bude odbor majetku města a komunálního 
hospodářství  vycházet  u žádostí podaných od 01.04. 2016 včetně.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města stahuje z jednání: 
 
1432/R/210316: 
 

tisk č. 29, Dodávka rolby na elektrický pohon pro úpravu ledové plochy.   
  

 
 
V Moravské Třebové 21.03.2016 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


