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 Usnesení rady města ze dne  11.07.2022 

Usnesení 
 
z 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 11.07.2022 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č. o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
3303/R/110722: 
 

předložený program schůze rady města. 
  
 

3304/R/110722: 
 

uzavření dodatků č. 1 smluv č. OSV/22/20511, OSV/22/20576, OSV/22/20595 a 
OSV/22/20647 o poskytnutí účelových dotací v dotačním řízení na podporu 
sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Moravská 
Třebová, Svitavská 308/8, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 00194263 s Pardubickým 
krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, v 
souladu s předloženými návrhy. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3305/R/110722: 
 

uzavření smlouvy o debetní kartě s Komerční bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 
č. p. 969, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054 v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3306/R/110722: 
 

uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu 
budoucnosti, nadačního fondu, se sídlem Železná 539/24, 110 00 Praha 1, IČO: 
67776841, ve výši 145.000 Kč na realizaci projektu Mezinárodní výměnný tábor 
2022, v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3307/R/110722: 
 

udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 6/2019 Zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, ve znění dodatku č. 1, Základní škole U Kostela Moravská Třebová a 
Základní škole Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy, pro nákup 
učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence 
pořízených z dotace poskytnuté z MŠMT v roce 2022 (Národní plán obnovy  - dotace 
na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického 
myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí). 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3308/R/110722: 
 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 560, druh pozemku ostatní plocha o celkové 
výměře 774 m2 (nově dle GP se bude jednat o pozemek parc. č. 3918 díl "a" o 
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výměře 68 m2), části pozemku 563/1, druh pozemku ostatní plocha o celkové výměře 
1.421 m2 (nově dle GP se bude jednat o pozemek parc. č. 3918 díl "b" o výměře 17 
m2) a části pozemku parc. st. 154/2, druh pozemku zastavěná plocha o celkové 
výměře 47 m2 (nově dle GP se bude jednat o pozemek parc. č. 3918 díl "c" o výměře 
20 m2) vše v obci Moravská Třebová a katastrální území Boršov u Moravské 
Třebové. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3309/R/110722: 
 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 4868, druh pozemku ostatní plocha o celkové 
výměře 108 m2  v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3310/R/110722: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 2994/3 o výměře 448 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Udánky.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
3311/R/110722: 
 

záměr prodeje podílu id. 1512/10000 pozemku parc. č. 1400/1 o výměře 1.035 m2, 
druh pozemku zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Palackého.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
3312/R/110722: 
 

uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o užívání ze dne 17.11.1992 ve znění dodatků, 
předmětem kterého je výpůjčka 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, se sídlem Svitavská 315/18, 
Předměstí, 571 01  Moravská Třebová. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3313/R/110722: 
 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a následné uzavření 
vlastní smlouvy o zřízení služebnosti se společností CETIN a. s., IČO: 04084063, se 
sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, za účelem zřízení a provozování 
komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 1408/8, 2711/36, 2711/42, 2711/62, 
2711/73, 2711/74, 2757/1, 2757/2, 2757/3 a 2771/86, vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová. Rozsah služebnosti bude vyznačen v geometrickém 
plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení služebnosti. Služebnost bude 
zřízena na dobu neurčitou za úplatu formou jednorázové náhrady ve výši 1 000 Kč. K 
této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni 
uskutečnění platby. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný ze 
služebnosti. 
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Z: Viera Mazalová 
 
3314/R/110722: 
 

uzavření smlouvy o úhradě nákladů na rekonstrukci komunikace se společností 
LBtech a.s., Moravská 786, 570 01 Litomyšl, IČO: 15035808, ve výši 280 916,19 Kč.  
  

Z: Petr Matějka 
 
3315/R/110722: 
 

uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod k odběrnému místu - 
Moravská Třebová, Tyršova/koupaliště, s dodavatelem VHOS, a. s., Nádražní 6, 571 
01 Moravská Třebová, IČO: 48172901, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Petr Matějka 
 
3316/R/110722: 
 

uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod k odběrnému místu - 
Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 32/29, s dodavatelem VHOS, a. s., 
Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 48172901, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Petr Matějka 
 
3317/R/110722: 
 

uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod k odběrnému místu - 
Moravská Třebová, Zámecké nám. č.p. 185/zámek, s dodavatelem VHOS, a. s., 
Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 48172901, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Petr Matějka 
 
3318/R/110722: 
 

uzavření smlouvy o podmínkách zřízení stavby k akci „Zrušení historické kanalizace 
ul. Komenského, Moravská Třebová" s vlastníkem pozemků Pardubickým krajem, 
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822 a majetkovým správcem 
Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, 
IČO: 00085031, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Petr Matějka 
 
3319/R/110722: 
 

uzavření smlouvy o dílo na zpracování žádosti o podporu z OPŽP a manažerské 
řízení realizace projektu včetně organizace zadávacího řízení na akci „Nádoby k 
rodinným domům pro město Moravská Třebová“ se společností ISES ,s.r.o., M. J. 
Lermontova 859/25, 160 00 Praha 6, IČO: 64583988, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Petr Matějka 
 
3320/R/110722: 
 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OISM 0071/22, na „Výměna 
komunikačního systému sestra - pacient“ se zhotovitelem ZPT Vigantice spol. s r.o., 
Vigantice 266, 756 61, IČO: 48396044, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Petr Matějka 
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3321/R/110722: 
 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo OISM č. 0103-22 k akci "Soustava 
retenčních nádrží H1-H3" se společností SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 
01 Bystřice nad Perštejnem, IČO: 26230470, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Petr Matějka 
 
3322/R/110722: 
 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. OISM 0051/22 na „Zhotovení studie a 
odhad ceny nové expozice“ se zhotovitelem Ing. arch. xxx, se sídlem xxx, 602 00 
Brno, IČO: 74745085, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Petr Matějka 
 
3323/R/110722: 
 

uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo OISM č. 0027/22 na akci "Hospodaření se 
srážkovými vodami v intravilánu - úprava plochy ul. Svitavská p.p.č.1457/1" se 
společností JAMASTAV MORAVIA a.s., Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd, IČO: 
01586548, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Kristýna Indrová 
 
3324/R/110722: 
 

vítěze výběrového řízení na prodej části pozemku parc. č. 389/1 za účelem výstavby 
bytového domu v ul. Dukelské v Moravské Třebové dle předložené studie, 
společnost metr2 stavba s.r.o., se sídlem Litovelská 1340/2c, Nová Ulice, Olomouc, 
IČO: 28614780. 
  

Z: Petr Matějka 
 
3325/R/110722: 
 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 389/1 o celkové výměře 5.882 m2, druh 
pozemku ostatní plocha (jedná se o část o výměře cca 350 m2) v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Dukelská, za účelem výstavby bytového domu 
společnosti metr2 stavba s.r.o., IČO: 28614780, se sídlem Litovelská 1340/2c, Nová 
Ulice, 779 00 Olomouc za cenu ve výši 2.120 Kč/m2  bez DPH. Po schválení prodeje 
zastupitelstvem města bude se společností uzavřena smlouva o budoucí kupní 
smlouvě do doby získání pravomocného stavebního povolení na stavbu bytového 
domu dle předložené studie. Následně bude uzavřena kupní smlouva s podmínkou 
podání návrhu na vklad vlastnického práva až po úplném zaplacení kupní ceny. Ve 
smlouvě bude současně zřízen věcně právní zákaz zatížení a zcizení prodávaného 
pozemku do doby vydání kolaudačního souhlasu na stavbu bytového domu v 
souladu s předloženou studií.       
  

Z: Petr Matějka 
 
3326/R/110722: 
 

výpůjčku náměstí T. G. Masaryka Kulturním službám města Moravská Třebová, IČO: 
00371769, na akci "Slamák – dožínkové a pivní slavnosti Moravská Třebová"  v 
termínu 27. 8. 2022 od 6:00 do 24:00. 
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Z: Marie Blažková 
 
3327/R/110722: 
 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby a následné uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni se 
společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 
Děčín, za účelem zřízení a provozování kabelového vedení nízkého a vysokého 
napětí, zemního optického kabelu, pilíře a zemnících pásků na pozemcích parc. č. 
2771/33, 2771/56, 2771/86, 2771/34 a 2771/55, vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za úplatu 
formou jednorázové náhrady dle znaleckého posudku po dokončení stavby, dle 
vyhlášky č. 488/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení 
zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. K 
této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni 
uskutečnění platby. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z 
věcného břemene. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, 
který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3328/R/110722: 
 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 36/2008 ze dne 18. 12. 2008, 
uzavřené mezi městem Moravská Třebová jako půjčitelem a II. Mateřskou školou, 
Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy, IČO: 70880603, se sídlem 
Jiráskova 1141/33, 571 01 Moravská Třebová, jako vypůjčitelem, dle předloženého 
návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3329/R/110722: 
 

pacht pozemku parc. č. 213/1 o výměře 260 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Piaristická, xxx, trvale bytem xxx, za účelem využití jako 
zahrady u rodinného 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. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3330/R/110722: 
 

výpůjčku části pozemku parc. č. 1178/57 o výměře 270 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1124 v 
Moravské Třebové, ulice K. Čapka č. o. 35, 37, IČO: 25978357, se sídlem K. Čapka 
1124/35, 571 01 Moravská Třebová, za účelem údržby a sečení trávy. Smlouva o 
výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3331/R/110722: 
 

výpůjčku dvorany muzea Integrované střední škole Moravská Třebová na akci 
"Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023" dne 1. září 2022 v čase od 9:00 do 
10:00 hod., dle předloženého návrhu.  
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Z: Marie Blažková 
 
3332/R/110722: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Úprava prostranství návsi Moravská 
Třebová - Udánky" společnost JAMASTAV MORAVIA a.s., se sídlem Vojtěchov 11, 
798 55 Hvozd, IČO: 01586548.  
  

Z: Petr Matějka 
 
3333/R/110722: 
 

uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Úprava prostranství návsi Moravská 
Třebová - Udánky" se společností JAMASTAV MORAVIA a.s., se sídlem Vojtěchov 
11, 798 55 Hvozd, IČO: 01586548. 
  

Z: Petr Matějka 
 
3334/R/110722: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Obnova fasády měšťanského domu; 
Bránská 16, Moravská Třebová“, podnikatele xxx, xxx, 571 01 Moravská Třebová, 
IČO: 47486180. 
  

Z: Vítězslav Škrabal 
 
3335/R/110722: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku  „Obnova 
fasády měšťanského domu; Bránská 16, Moravská Třebová“, podnikatelem xxx, xxx, 
571 01 Moravská Třebová, IČO: 47486180. 
  

Z: Vítězslav Škrabal 
 
3336/R/110722: 
 

v souladu se směrnicí Rady města Moravská Třebová č. 6/2019 pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, ve znění dodatku č. 1, pro zadávací řízení na 
realizaci zakázky „Výměna střešní krytiny BD/Jiráskova 128, Moravská Třebová“:  
 
1. Seznam firem, kterým bude oznámen záměr zahájit zadávací řízení: 
- xxx, xxx, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 47486180 

- xxx, xxx, 568 02 Svitavy, IČO: 40162044 

- xxx, xxx, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 18879438 

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

- xxx, xxx, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 16207203 

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

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

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

 
3. Hodnoticí kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- celková nabídková cena bez DPH - 100 % 
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Z: Vítězslav Škrabal 
 
3337/R/110722: 
 

v souladu se směrnicí Rady města Moravská Třebová č. 6/2019 pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, ve znění dodatku č. 1, pro zadávací řízení na 
realizaci zakázky „Výměna střešní krytiny BD/Jiráskova 130, Moravská Třebová“:  
 
1. Seznam firem, kterým bude oznámen záměr zahájit zadávací řízení: 
- xxx, xxx, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 47486180 

- xxx, xxx, 568 02 Svitavy, IČO: 40162044 

- xxx, xxx, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 18879438 

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

- xxx, xxx, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 16207203 

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

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

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

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

Z: Vítězslav Škrabal 
 
Rada města neschvaluje: 
 
3338/R/110722: 
 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2022 Sdružení obcí Orlicko, 
se sídlem Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, IČO: 70951993 na úhradu části 
nákladů spojených se strojovou úpravou lyžařských běžeckých stop v území 
zahrnující obce Orlicka a částečně území ORP Lanškroun (oblast Buková hora - 
Suchý vrch a okolí). 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3339/R/110722: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 2625/2 o výměře 104 m2, druh pozemku orná půda 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Udánky.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
3340/R/110722: 
 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 3228/1, druh pozemku trvalý travní porost o 
celkové výměře 5.183 m2 (jedná se cca o 1.595 m2) vše  v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část Udánky. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3341/R/110722: 
 

záměr nájmu části pozemku parc. č. 4452 o výměře 15 m2, v obci Moravská Třebová 



 Město Moravská Třebová  
8 

 Usnesení rady města ze dne  11.07.2022 

a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, za účelem využití jako přístup k 
nemovitosti. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3342/R/110722: 
 

nájem části pozemku parc. č. 1178/57 o výměře 160 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. K. Čapka, xxx, trvale bytem xxx, za účelem zřízení plochy k 
rekreaci. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
Rada města nesouhlasí: 
 
3343/R/110722: 
 

s ubytováním xxx, trvale bytem v xxx, na městské ubytovně v ul. Brněnské č. o. 50 v 
Moravské Třebové.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
Rada města uděluje: 
 
3344/R/110722: 
 

výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství podle 
obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová č. 2/2016  pro akci "Letní kino" 
konanou v areálu parku za muzeem v měsících červenci a srpnu 2022, dle 
předloženého návrhu.  
  

Z: Radovan Zobač 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
3345/R/110722: 
 

schválit prodej části pozemku parc. č. 2711/69 o výměře 6.303  m2, druh pozemku 
zahrada (jedná se cca o 40 m2) v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Jiráskova společnosti DGF a.s., IČO: 25936930, se sídlem Moravská Třebová, ul. 
Svitavská 1472/58 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 520 Kč/m2 + DPH, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Nejdřív bude uzavřena 
smlouva o budoucí kupní smlouvě.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
3346/R/110722: 
 

schválit prodej id.1/2 pozemku parc. č. 2423/1 o výměře 56 m2, druh pozemku trvalý 
travní porost, id. 1/2 pozemku parc. č. 2423/2 o výměře 141 m2, druh pozemku trvalý 
travní porost a pozemku parc. č. 2424/4 o výměře 115 m2, druh pozemku zahrada 
vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová xxx,  bytem xxx za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 18.720 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.     
  

Z: Viera Mazalová 
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3347/R/110722: 
 

schválit prodej id.1/2 pozemku parc. č. 2423/1 o výměře 56 m2, druh pozemku trvalý 
travní porost, id. 1/2 pozemku parc. č. 2423/2 o výměře 141 m2, druh pozemku trvalý 
travní porost a pozemku parc. č. 2424/4 o výměře 115 m2, druh pozemku zahrada 
vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová xxx, bytem xxx za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 18.720 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
3348/R/110722: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 2424/7 o výměře 36 m2, druh pozemku zahrada v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová xxx, bytem xxx, za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 4.320 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
3349/R/110722: 
 

schválit prodej id. 1/2 pozemku parc. č. 414 o výměře 380 m2, druh pozemku 
zahrada, formou přídatného spoluvlastnictví,  v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová xxx, xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 22.800 Kč, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
3350/R/110722: 
 

schválit prodej id. 1/2 pozemku parc. č. 414 o výměře 380 m2, druh pozemku 
zahrada, formou přídatného spoluvlastnictví, v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová xxx, bytem xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 22.800 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.    
  

Z: Viera Mazalová 
T: 20.06.2022 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
3351/R/110722: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
 

3352/R/110722: 
 

předložený zápis z jednání komise pro investice a strategické plánování ze dne 
08.06.2022. 
  
 

 
 
3353/R/110722: 
 

předložený zápis z jednání komise pro informační a komunikační technologie ze dne 
21.06.2022. 
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3354/R/110722: 
 

předložený zápis z jednání komise sociální, zdravotní a péče o děti konané dne 
25.05.2022.  
  
 

3355/R/110722: 
 

předložený zápis z jednání komise sociální, zdravotní a péče o děti konané dne 
22.06.2022.  
  
 

3356/R/110722: 
 

předložený zápis z jednání komise Sbor pro občanské záležitosti ze dne 02.05.2022. 
  
 

3357/R/110722: 
 

předložený zápis z jednání komise dopravní rady města ze dne 04.05.2022. 
  
 

3358/R/110722: 
 

předložený zápis z jednání komise památkové péče ze dne 15.06.2022. 
  
 

3359/R/110722: 
 

předložený zápis do kroniky města Moravská Třebová za rok 2021. 
  
 

3360/R/110722: 
 

předloženou informaci o postupu zpracování podkladů pro podání projektové žádosti 
z IROP na projekt Obnova objektu muzea a vytvoření nové expozice.  
  

 
Rada města zmocňuje: 
 
3361/R/110722: 
 

starostu města podepsat zápis do kroniky města Moravská Třebová za rok 2021 a 
vydat tak souhlas obce s obsahem zápisu. 
  

Z: Petra Zábranová 
 
3362/R/110722: 
 

jednatele Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. Vítězslava Škrabala k 
podpisu smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Obnova fasády měšťanského domu; 
Bránská 16, Moravská Třebová“, s vítězem zadávacího řízení -  podnikatelem xxx, 
xxx, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 47486180. 
  

Z: Vítězslav Škrabal 
 
 
Rada města zřizuje: 
 
3363/R/110722: 
 

přípravnou třídu Základní školy U Kostela Moravská Třebová, IČO: 63609053, pro 
školní rok 2022/2023.     
  

Z: Mgr. Zdenka Šafaříková 
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Rada města vyhlašuje: 
 
3364/R/110722: 
 

v souladu se směrnicí Rady města Moravská Třebová č. 6/2019, Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, ve znění dodatku č. 1, zadávací řízení na zakázku 
„Výměna střešní krytiny BD/Jiráskova 128, Moravská Třebová“.  
  

Z: Vítězslav Škrabal 
 
3365/R/110722: 
 

v souladu se směrnicí Rady města Moravská Třebová č. 6/2019, Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, ve znění dodatku č. 1, zadávací řízení na zakázku 
„Výměna střešní krytiny BD/Jiráskova 130, Moravská Třebová“.  
  

Z: Vítězslav Škrabal 
 
Rada města ruší: 
 
3366/R/110722: 
 

své usnesení č. 3166/R/230522, kterým schválila uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby a následné 
uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni se společností ČEZ Distribuce, a. s., 
IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, za účelem zřízení a 
provozování kabelového vedení nízkého a vysokého napětí, zemního optického 
kabelu, pilířů a zemnících pásků na pozemcích parc. č. 2771/33, 2771/56, 2771/86, 
2757/5, 2771/34, 2771/55 a 2757/8, vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
Rada města ukládá: 
 
3367/R/110722: 
 

vedoucímu oddělení investic posoudit vhodnost pozemku parc. č. 3228/1, druh 
pozemku trvalý travní porost, o celkové výměře 5.183 m2, pro případnou výstavbu 
rodinných domů, popřípadě navrhnout změnu územního plánu.   
  

Z: Petr Matějka 
T: 30.09.2022 
 
3368/R/110722: 
 

odboru investic a správy majetku jednat při prodeji pozemku parc. č. 2680/4 o 
celkové výměře 3.280 m2 (jedná se cca o 87 m2), druh pozemku ostatní plocha v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, o ceně 2.500 Kč za m2 bez 
DPH. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
V Moravské Třebové 11.07.2022 
Zapsal: Mgr. Tereza Sísová 
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Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


