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Usnesení 
 
z 110. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 06.06.2022 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
3228/R/060622: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
3229/R/060622: 
 
předložené účetní závěrky příspěvkových organizací města za rok 2021. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3230/R/060622: 
 
výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021: 
 

Kulturní služby města Moravská Třebová 72.441,87 Kč 

Sociální služby města Moravská Třebová 46.884,07 Kč 

Základní škola U Kostela Moravská Třebová 0 Kč 

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres 
Svitavy 

275.228,22 Kč 

Základní umělecká škola Moravská Třebová - 68.869,32 Kč 

I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, 
okres Svitavy 

47.210,38 Kč 

II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, 
okres Svitavy 

7.393,64 Kč 

Dům děti a mládeže Moravská Třebová a zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků Moravská 
Třebová 

939,61 Kč 

Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské 
Třebové 

- 58.060,99 Kč 

 
Z: Dana Buriánková 
 
3231/R/060622: 
 
převedení kladného hospodářského výsledku za rok 2021 do rezervního fondu těchto 
příspěvkových organizací: 
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1. Kulturní služby města Moravská Třebová – část hospodářského výsledku ve 

výši 72.441,87 Kč, 

2. Sociální služby města Moravská Třebová – hospodářský výsledek ve výši 

46.884,07 Kč, 

3. Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy – ztráta 

hospodaření ve výši 275.228,22 Kč,  

4. I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy – 

hospodářský výsledek ve výši 47.210,38 Kč, 

5. II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy – 

hospodářský výsledek ve výši 7.393,64 Kč, 

6. Dům děti a mládeže Moravská Třebová a zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Moravská Třebová – hospodářský výsledek ve výši 

939,61 Kč. 

  
Z: Dana Buriánková 
 
3232/R/060622: 
 
úhradu ztráty hospodaření v roce 2021 z rezervního fondu těchto příspěvkových 
organizací: 
 
1. Základní umělecká škola Moravská Třebová  - hospodářský výsledek ve výši 

68.869,32 Kč,  

2. Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové – hospodářský 

výsledek ve výši 58.060,99 Kč. 

  
Z: Dana Buriánková 
 
3233/R/060622: 
 
záměr výpůjčky nebytových prostor o celkové výměře 103,63 m2 v budově muzea č. 
p. 315 v ul. Svitavské č. o. 18 v Moravské Třebové od 18.11.2022 do 17.11.2027  za 
účelem provozování střediska Společnosti česko - německého porozumění Walthera 
Hensela z.s., IČO: 46452788. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
3234/R/060622: 
 
záměr nájmu části pozemku parc. č. 1178/57 o výměře 160 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. K. Čapka, za účelem zřízení plochy k rekreaci. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
3235/R/060622: 
 
záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 1178/57 o výměře 270 m2, v obci a 
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katastrálním území Moravská Třebová, ul. K. Čapka, za účelem údržby a sečení 
trávy. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
3236/R/060622: 
 
uzavření dohody o ukončení dohody ze dne 30. 9. 2005 uzavřené mezi městem 
Moravská Třebová jako majitelem xxx jako uživateli, trvale bytem xxx, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
3237/R/060622: 
 
záměr pachtu pozemku parc. č. 213/1 o výměře 260 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Piaristická, za účelem využití jako zahrady u rodinného domu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
3238/R/060622: 
 
pacht pozemku parc. č. 815/1 o celkové výměře 453 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Olomoucká, xxx, oba trvale bytem xxx, xxx, xxx a xxx, všichni 
trvale bytem xxx, za účelem využití jako zahrady u bytového domu. Pachtovní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a 
pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 2276/R/260421, bod 1, ve 
výši 5 Kč/1 m2/1 rok. Platnost původní pachtovní smlouvy č. OMM 105/10 uzavřené 
dne 1. 11. 2010 mezi městem Moravská Třebová a xxx a pachtovní smlouvy č. OMM 
81/19 uzavřené dne 20. 9. 2019 mezi městem Moravská Třebová a xxx zaniká dnem 
nabytí účinnosti nové pachtovní smlouvy. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
3239/R/060622: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok 
 
- na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 17 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.07.2022 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po 

splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 

- na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.07.2022 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. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.07.2022 

- na byt č. 2 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.07.2022 
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- na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 126 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.07.2022 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po 

splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 

- na byt č. 7 o velikosti 1 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.07.2022 

- na byt č. 11 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.07.2022 

- na byt č. 16 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové se xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.07.2022 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po 

splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 

- na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.07.2022 

- na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 10 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.07.2022 

- na byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové se xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.07.2022 

- na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.07.2022 

- na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové 

s xxx, bytem xxx, s platností od 01.07.2022 s podmínkou úhrady závazků vůči 

městu po splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy  

- na byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.07.2022 

  
Z: Viera Mazalová 
T: 30.11.2017 
 
3240/R/060622: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců: 
 
- na byt č. 3 o velikosti 3 + 1 v ul. Nádražní č. o. 17 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem tamtéž, s platností od 01.07.2022 

- na byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.07.2022 

- na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.07.2022 

- na byt č. 2 o velikosti 1 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.07.2022 

- na byt č. 5 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 37 v Moravské Třebové 

s xxx, bytem xxx, s platností od 01.07.2022 

  
Z: Viera Mazalová 
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3241/R/060622: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s platností od 01.07.2022 
s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní 
smlouvy. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
3242/R/060622: 
 
předložený vzor smlouvy o ubytování včetně ubytovacího řádu na ubytovně na 
adrese ul. Brněnská č. o. 50, č. p. 1468, Moravská Třebová, která bude uzavírána 
mezi městem Moravská Třebová jako ubytovatelem, Technickými službami Moravská 
Třebová s.r.o. jako ubytovatelem v zastoupení a novým ubytovaným s platností od 
01.07.2022. 
  
Z: Viera Mazalová 
T: 30.11.2017 
 
3243/R/060622: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 311 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx. Nájemné bude stanoveno 
dle usnesení rady města č. 1804/R/210920. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
3244/R/060622: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v části 
obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové se xxx, oba bytem xxx. Nájemné bude 
stanoveno dle usnesení rady města č. 1799/R/210920.  Nájemní smlouva bude 
prodloužena vždy o 1 měsíc v případě pravidelné měsíční úhrady nájemného.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
3245/R/060622: 
 
uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
 
3246/R/060622: 
 
uzavření smlouvy pro zhotovení změny č. 7 územního plánu města Moravská 
Třebová s xxx, xxx, IČO: 66844690, dle předloženého návrhu. 
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Z: Petr Matějka 
 
3247/R/060622: 
 
v souladu se Směrnicí Rady města Moravská Třebová č. 6/2019 pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, pro zadávací řízení na realizaci zakázky 
„Obnova fasády měšťanského domu; Bránská 16, Moravská Třebová“:  
 
1. Seznam firem, kterým bude oznámen záměr zahájit zadávací řízení: 
- xxx, xxx, IČO: 47486180 

- MATI - Moravia s.r.o., 569 11 Koclířov 204, IČO: 25969161 

- xxx, xxx, IČO: 18879438 

- KOLP, s.r.o., Kamenná 1016/4b, 639 00 Brno, IČO: 60110066 

 
2. Komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek: 
- Petr Frajvald - člen, Ing. Daniela Maixnerová - náhradník 

- Vítězslav Škrabal - člen, Ing. Josef Marek - náhradník  

- JUDr. Miloš Izák - člen, Miroslav Jurenka - náhradník 

 
3. Hodnoticí kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- celková nabídková cena bez DPH - 100 %  

  
Z: Vítězslav Škrabal 
 
3248/R/060622: 
 
uzavření Dohody o prodloužení smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a 
instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů se 
společností CENDIS, s.p., Praha 1, Nové Město, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 
IČO: 00311391, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Ing. Marek Němec 
 
3249/R/060622: 
 
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě  o dílo č. SN-TSMT/09/2021 se společností JS 
Moravská Třebová s.r.o., Linhartice č.p. 60, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
28811852, na veřejnou zakázku "Výměna střešní krytiny Smuteční síň, Nerudova 1, 
Moravská Třebová, 571 01", dle předloženého návrhu.  
  
Z: Vítězslav Škrabal 
 
3250/R/060622: 
 
dodatek č. 3 k vnitřnímu předpisu č. 5/2019 Organizační řád Městského úřadu 
Moravská Třebová, ve znění pozdějších dodatků, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Tereza Sísová 
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3251/R/060622: 
 
dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu č. 6/2019 Zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Tereza Sísová 
 
3252/R/060622: 
 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OISM 0051-2022, na „Zhotovení studie a 
odhad ceny nové expozice“ se zhotovitelem Ing. arch. xxx, xxx, IČO: 74745085, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3253/R/060622: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Demolice tržnice a demolice bytového 
domu, ul. Komenského 189/61 a 186/59,  Moravská Třebová" firmu DEMSTAV 
group, s.r.o., se sídlem Tř. 1. máje 243, 7530 1 Hranice - Hranice I-Město, IČO: 
27844935. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3254/R/060622: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Demolice 
tržnice a demolice bytového domu, ul. Komenského 189/61 a 186/59, Moravská 
Třebová" s firmou DEMSTAV group, s.r.o., se sídlem Tř. 1. máje 243, 7530 1 Hranice 
- Hranice I-Město, IČO: 27844935, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3255/R/060622: 
 
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. ORM – 0104/20 na akci „Obnova 
měšťanského domu Bránská 46/19, Moravská Třebová“ s firmou JS Moravská 
Třebová s.r.o., Linhartice 60, 571 01 Linhartice, IČO: 28811852, podle předloženého 
návrhu.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
3256/R/060622: 
 
udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 6/2019, směrnice Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, na uzavření smlouvy o dílo na akci "Zateplení střechy a 
zvýšení atiky / Smuteční síň, Nerudova 1, Moravská Třebová" se společností JS 
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Moravská Třebová s.r.o., Linhartice č.p. 60, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
28811852.  
  
Z: Vítězslav Škrabal 
 
3257/R/060622: 
 
uzavření smlouvy a dílo na akci "Zateplení střechy a zvýšení atiky / Smuteční síň, 
Nerudova 1, Moravská Třebová" se společností JS Moravská Třebová s.r.o., 
Linhartice č.p. 60, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 28811852, dle předloženého 
návrhu.  
  
Z: Vítězslav Škrabal 
 
3258/R/060622: 
 
uzavření dodatku č. 002 k pojistné smlouvě č. 2731325069 o pojištění majetku, lesů 
a odpovědnosti se společností UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 810/136, 160 00 
Praha 6, IČO: 49240480, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
 
 
Rada města neschvaluje: 
 
3259/R/060622: 
 
záměr zřízení obligačního předkupního práva ve prospěch xxx, trvale xxx, pro odkup 
pozemku parc. č. 213/1 o výměře 260 m2, v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Piaristická. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
3260/R/060622: 
 
schválit závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2021 bez výhrad takto (v 
Kč): 
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Výsledek rozpočtového hospodaření roku 2021: 
 
  Upravený rozpočet Skutečnost k 31.12.2021 
rozpočtové příjmy (po konsolidaci) 304 075 000,00 Kč 328 165 791,76 Kč 
rozpočtové výdaje (po konsolidaci) 341 067 000,00 Kč 316 711 240,61 Kč 
saldo příjmů a výdajů -36 992 000,00 Kč 11 454 551,15 Kč 
financování (po konsolidaci) 36 992 000,00 Kč -11 454 551,15 Kč 
 
Stavy na bankovních účtech města k 31.12.2021: 
 
  k 1. 1. 2021 k 31. 12. 2021 
běžné účty  79 067 421,82 Kč 82 730 374,59 Kč 
sbírkový účet 0,00 Kč 0,00 Kč 
fond rozvoje bydlení 152 309,78 Kč 152 333,59 Kč 
sociální fond 184 357,24 Kč 98 334,11 Kč 
Rozpočtové prostředky CELKEM 79 404 088,84 Kč 82 981 042,29 Kč 
      
depozitní účet 7 060 000,00 Kč 6 035 000,00 Kč 
účet jistin 0,00 Kč 0,00 Kč 
Mimorozpočtové prostředky CELKEM 7 060 000,00 Kč 6 035 000,00 Kč 
      
účet hospodářské činnosti 12 403 724,53 Kč 14 912 129,08 Kč 
 
Z: Dana Buriánková 
 
3261/R/060622: 
 
schválit vypořádání hospodářského výsledku z hlavní i hospodářské činnosti města 
za rok 2021 takto: 
 
Zisk po zdanění: 
 
hlavní činnost:  18.371.763,88 Kč  
hospodářská činnost:   4.617.611,81 Kč    
 
převést na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3262/R/060622: 
 
schválit účetní závěrku města za rok 2021. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3263/R/060622: 
 
schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 3/2022  rozpočtu města, kterou budou 
změněny závazné ukazatele na rok 2022 takto (v tis. Kč): 
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a) závazné ukazatele stanovené radě města: 
 
 

  
rozpočet 2022 
před úpravou 

úprava  
rozpočtu 

rozpočet 2022 
po úpravě 

Rozpočtové zdroje:       
1+2+3+4 Rozpočtové příjmy CELKEM 284 310,00 16 780,00 301 090,00 
Financování       
8 Změna stavu prostředků na bank. účtech 
(zapojení zůstatků finančních prostředků na 
běžných účtech a účelových fondech) 

0,00 0,00 0,00 

Celkové rozpočtové zdroje 284 310,00 16 780,00 301 090,00 
        
Rozpočtové potřeby:       
5+6 Rozpočtové výdaje CELKEM 276 400,00 16 780,00 293 180,00 
Financování       
8 Splátky dlouhodobých půjčených 
prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček 

7 910,00 0,00 7 910,00 

8 Operace z peněžních účtů nemající 
charakter příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00 
Celkové rozpočtové potřeby 284 310,00 16 780,00 301 090,00 
 
b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace: 
 

  
dotace 2022 

před úpravou 
úprava  dotace  

dotace 2022 
po úpravě 

II. Mateřská škola Mor. Třebová, Jiráskova 
1141, okres Svitavy 

1 529,00 5,00 1 534,00 

Základní škola Mor. Třebová, Palackého 
1351. okres Svitavy 

5 220,00 21,86 5 241,86 

Kulturní služby města Moravská Třebová 13 075,00 287,00 13 362,00 
Sociální služby města Mor. Třebová 9 850,00 13 149,60 22 999,60 
 
Z: Dana Buriánková 
 
3264/R/060622: 
 
schválit poskytnutí investiční dotace SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Sušice, 
se sídlem Sušice 150, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 64211452, ve výši 200.000 
Kč na pořízení automobilu.   
  
Z: Dana Buriánková 
 
3265/R/060622: 
 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace SH ČMS - 
Sboru dobrovolných hasičů Sušice, se sídlem Sušice 150, 571 01 Moravská 
Třebová, IČO: 64211452, ve výši 200.000 Kč na pořízení automobilu.   
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Z: Dana Buriánková 
 
3266/R/060622: 
 
schválit dodatek č. 3 vnitřního předpisu č. 4/2019 Program pro poskytování stipendií 
studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová, ve 
znění pozdějších dodatků, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3267/R/060622: 
 
uložit vedoucí odboru finančního zpracování úplného znění vnitřního předpisu č. 
4/2019 Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České 
republice z rozpočtu města Moravská Třebová, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3268/R/060622: 
 
schválit předložený návrh odměn za rok 2021 pro fyzické osoby, které nejsou členy 
zastupitelstva města, za výkon funkce členů komisí. 
  
Z: Tereza Sísová 
 
3269/R/060622: 
 
schválit předložený aktualizovaný Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová.  
  
Z: Miloš Mička 
 
3270/R/060622: 
 
schválit podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionální operačního programu 
2021-2027, specifický cíl 4.1: Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním 
službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje 
přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online 
vzdělávání a odbornou přípravu na projekt Přístavba ZŠ U Kostela. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3271/R/060622: 
 
schválit podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionální operačního programu 
2021-2027, specifický cíl 4.4: Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního 
ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňováním a sociálních inovací na 
projekt Obnova objektu muzea a vytvoření nové expozice. 
  
Z: Petr Matějka 
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3272/R/060622: 
 
schválit podání žádosti o dotaci z MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. z 
programu 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního 
rozvoje - výzva 007 Modernizace muzea na projekt Rekonstrukce Latinské školy. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3273/R/060622: 
 
schválit dodatek č. 3 vnitřního předpisu č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z 
rozpočtu města Moravská Třebová, ve znění pozdějších dodatků, podle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3274/R/060622: 
 
uložit vedoucí odboru finančního zpracování úplného znění vnitřního předpisu č. 
6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová, podle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3275/R/060622: 
 
schválit předložený Strategický plán sociálního začleňování města Moravská 
Třebová pro období 2022 - 2027.  
  
Z: Petr Frajvald 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
3276/R/060622: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
 
3277/R/060622: 
 
předložený zápis z jednání samosprávné komise Udánky ze dne 12.05.2022.  
 
3278/R/060622: 
 
rozbor hospodaření města k 30.04.2022. 
 
3279/R/060622: 
 
předloženou Střednědobou evaluaci strategického plánu města Moravská Třebová 
za období 2018-2022.  
  



 Město Moravská Třebová  
13 

 Usnesení rady města ze dne  06.06.2022 

3280/R/060622: 
 
informaci o postupu prací na projektu přístavby k ZŠ U Kostela a předpoklad 
financování realizace stavby.  
 
3281/R/060622: 
 
čerpání rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku 
příspěvkové organizace Základní škola U Kostela Moravská Třebová v roce 2022 do 
výše 550.000 Kč k rozvoji činnosti organizace. 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
3282/R/060622: 
 
v souladu se Směrnicí Rady města Moravská Třebová č. 6/2019 pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, zadávací řízení na zakázku „Obnova fasády 
měšťanského domu; Bránská 16, Moravská Třebová“. 
  
Z: Vítězslav Škrabal 
 
Rada města odkládá: 
 
3283/R/060622: 
 
projednání tisku č. 11 za účelem dořešení úpravy majetkových vztahů v lokalitě. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
V Moravské Třebové 06.06.2022 
Zapsal: Mgr. Tereza Sísová 

 
 

 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


