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Usnesení 
 
z 116. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 25.07.2022 

od 17:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
Rada města schvaluje: 
 
3369/R/250722: 
 
předložený program schůze rady města. 
 
3370/R/250722: 
 
záměr bezúplatného převodu pozemků parc. č.: 
 
- 704/3 o výměře 13 m2, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda (vznikl GP č. 

712a-42/2020 z původního pozemku parc.č. 704/1)  

- 729/3 o výměře 13 m2, druh pozemku zahrada (vznikl GP č. 712a-42/2020 z 

původního pozemku parc. č. 729/2) 

- 3716/6 o výměře 13 m2, druh pozemku ostatní plocha (vznikl GP č.712a-42/2020 

z původního pozemek parc. č. 3716/3) 

- 3808/44 o výměře 66 m2, druh pozemku ostatní plocha (vznikl GP č. 712a-

42/2020 z původního pozemku parc. č. 3808/16)  

- 3808/45 o výměře 2 m2, druh pozemku ostatní plocha (vznikl GP č. 712a-42/2020 

z původního pozemku parc. č. 3808/17)  

- 127/3 o výměře 64 m2, druh pozemku trvalý travní porost (vznikl GP č. 713-

42/2020 z původního pozemku parc. č. 127/1)  

 
vše v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové.        
  
Z: Viera Mazalová 
 
3371/R/250722: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 1375 o výměře 27 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Školní, za účelem využití jako zahrádky pro pěstování 
ovoce a zeleniny. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
3372/R/250722: 
 
záměr nájmu části pozemku parc. č. 4452 o výměře 400 m2, v obci Moravská 
Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, za účelem zřízení 
odstavné plochy pro parkování automobilů s podmínkou doložení souhlasného 
vyjádření Odboru životního prostředí Městského úřadu Moravská Třebová. 
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Z: Viera Mazalová 
 
3373/R/250722: 
 
záměr pronájmu nebytového prostoru o výměře 82,4 m2 v domě č. p. 207 na 
Zámeckém náměstí č. o. 6 v Moravské Třebové. Smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení 
rady města č. 2532/031297. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
3374/R/250722: 
 
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 napětí na 
pozemcích parc. č. 3650/6 a 3650/4, oba v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za úplatu formou 
jednorázové odměny ve výši 2 000 Kč, 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. V případě 
délky vedení nad 5 metrů po skutečném uložení bude výše náhrady stanovena 
znaleckým posudkem po dokončení stavby. Náklady spojené s uzavřením smlouvy 
uhradí oprávněný z věčného břemene. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v 
geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného 
břemene. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
3375/R/250722: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok: 
 
- na byt č. 14 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.08.2022 

- na byt č. 6 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.08.2022 

- na byt č. 5 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 v Moravské Třebové 

s xxx, bytem xxx, s platností od 01.08.2022 s podmínkou úhrady závazků vůči 

městu po splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 

- na byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 1 v Moravské Třebové se xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.08.2022 

- na byt č. 8 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.08.2022 

- na byt č. 5 o velikosti 2 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.08.2022 
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- na byt č. 6 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové 

s xxx, bytem xxx, s platností od 01.08.2022 

- na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.08.2022 

- na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 128 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.08.2022 

- na byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.08.2022 

- na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na Zámeckém náměstí č. o. 1 v Moravské Třebové s 

xxx, bytem xxx, s platností od 01.08.2022 s podmínkou úhrady závazků vůči 

městu po splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 

- na byt č. 14 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.08.2022 

- na byt č. 8 o velikosti 3 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 124 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.08.2022  

  
Z: Viera Mazalová 
 
3376/R/250722: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců: 
 
- na byt č. 8 o velikosti 2 + 1 v ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.08.2022 

- na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 17 v Moravské Třebové s manželi 

xxx, bytem xxx, s platností od 01.08.2022 s podmínkou pravidelné měsíční 

úhrady nájemného a úhrady závazků vůči městu po splatnosti v pravidelné 

měsíční splátce 

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

bytem xxx, s platností od 01.08.2022 

  
Z: Viera Mazalová 
 
3377/R/250722: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v 
části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové se xxx, bytem xxx, s platností od 
01.08.2022. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
3378/R/250722: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Jiráskově č. o. 124 v Moravské Třebové se xxx, bytem xxx. Smlouva bude 
prodloužena vždy o 1 měsíc v případě pravidelné měsíční úhrady nájemného. 
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Z: Viera Mazalová 
 
3379/R/250722: 
 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  č. OISM - 0031/22 na akci „Náhrada 
dřevěných sloupů rozhledna Pastýřka“ se zhotovitelem Montáže Zubček s.r.o., 
Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, IČO: 24841510, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3380/R/250722: 
 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OISM - 0052/22 k akci „Zrušení historické 
kanalizace ul. Komenského", se zhotovitelem Stavební vodohospodářská, s.r.o., 
Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 28771346, dle předloženého 
návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3381/R/250722: 
 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OISM - 0106/22 na akci "Rekonstrukce 
hlavního osvětlení – zimní stadion Moravská Třebová" se zhotovitelem 
High5Solutions s.r.o., Ovocná 1398/14, 700 30 Ostrava, IČO: 06043577, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3382/R/250722: 
 
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. OISM - 0013/22 na veřejnou zakázku 
"Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová - Útěchov - II. a III. etapa" se 
společností M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3383/R/250722: 
 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro 
zjednodušené podlimitní zadávací řízení na veřejnou zakázku „Obnova dešťové 
kanalizace a oprava MK Moravská Třebová – Sušice“: 
 
1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k podání nabídky: 
- M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868  

- Stavební vodohospodářská, s.r.o., Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová, 

IČO: 28771346 
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- Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc - Holice, IČO: 

28597460  

- JAMASTAV MORAVIA a.s., Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd, IČO: 01586548  

- STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha, IČO: 60838744 

 
2. Hodnoticí komisi ve složení:  
 
- Ing. Miloš Mička – člen, Petr Frajvald - náhradník 

- Petr Matějka – člen, Andrea Neuerová - náhradník  

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

- Ing. Kristýna Indrová - člen, Bc. Petra Procházková - náhradník 

- Ing. Boris Vrbka - člen, Pavel Matyáš - náhradník 

 
3. Hodnoticí kritéria uvedená ve Svazku 1 - podmínky a požadavky na zpracování 
nabídky, dokument je součástí zadávací dokumentace: 
 
- ekonomická výhodnost nabídky bude posuzována a hodnocena podle nejnižší 

nabídkové ceny bez DPH, a to u obou částí veřejné zakázky samostatně. 

  
Z: Petr Matějka 
 
3384/R/250722: 
 
uzavření dohody o narovnání majetkové škody, se společností EVT Stavby s.r.o., V 
Zahrádkách 3, 568 02, Svitavy, IČO:  25260766, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3385/R/250722: 
 
uzavření kupní smlouvy na 7 ks notebooků s firmou OCC s.r.o. se sídlem Plzeň 1, 
Bolevec, Lidická 198/68, IČO: 27970922, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Ing. Marek Němec 
T: 05.08.2022 
 
3386/R/250722: 
 
navrženou organizační změnu v rámci organizační struktury Městského úřadu 
Moravská Třebová s účinností od 01.11.2022 spočívající ve zrušení odboru investic a 
správy majetku (OISM) a rozdělení na dva samostatné odbory:  
1. odbor majetku města (OMM)   
2. odbor investic a rozvoje města (OIRM)  
  
Z: Tereza Sísová 
 
3387/R/250722: 
 
snížení počtu zaměstnanců zařazených do struktury městského úřadu pod odbor 
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sociálních věcí a zdravotnictví ze stávajícího počtu 14 na 12 a s tím spojené snížení 
celkového počtu zaměstnanců města Moravská Třebová zařazených do organizační 
struktury Městského úřadu Moravská Třebová ze stávajících 84 na 82 s účinností od 
01.01.2023, v souladu s předloženým návrhem.      
  
Z: Tereza Sísová 
 
3388/R/250722: 
 
předložená znění odpovědí města Moravská Třebová na výzvy Krajského 
pozemkového úřadu ke zpětnému převodu pozemků ze dne 27.04.2022 (zn. SPU 
141339/2022/544104/Pe, SPU 141419/2022/544104/Pe, SPU 
141426/2022/544104/Pe, SPU 141522/2022/544104/Pe a SPU 
141497/2022/544104/Pe).  
  
Z: Miloš Mička 
 
Rada města neschvaluje: 
 
3389/R/250722: 
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25b v Moravské 
Třebové s xxx, bytem xxx. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
3390/R/250722: 
 
schválit vklad majetku města inv. č. 3311 TS - vodovodní přípojka parc. č. 3694/2 - 
Sušice (FO) v pořizovací ceně 11.626,90 Kč, inv. č. 3312 TS -   vodovodní přípojka  
Boršov 91 (FO) v pořizovací ceně 10.270,50 Kč, inv. č. 3316 TS - vodovodní přípojka 
parc. č. 3493/1 - Sušice (FO) v pořizovací ceně 11.255,40 Kč a inv. č. 3317 TS - 
vodovodní přípojka Boršov 68 (FO) v pořizovací ceně  11.513,20 Kč do svazku obcí 
Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČO: 72053453, se sídlem Nádražní 1430/6, 
Moravská Třebová za podmínek § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3391/R/250722: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 745/4 o výměře 81 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Olomoucká, xxx, bytem 
Moravská Třebová, xxx, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 42.120 Kč + 
DPH, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující uhradí 
náklady spojené s převodem ve výši 6.655 Kč.    
  
Z: Viera Mazalová 
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Rada města bere na vědomí: 
 
3392/R/250722: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
3393/R/250722: 
 
předložený zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 10.05.2022. 
 
3394/R/250722: 
 
předložený zápis z jednání samosprávné komise Sušice ze dne 23.06.2022. 
 
3395/R/250722: 
 
předloženou zprávu o vyřizování stížností a petic za I. pololetí roku 2022.  
  
 
Rada města vyhlašuje: 
 
3396/R/250722: 
 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
zjednodušené podlimitní zadávací řízení na veřejnou zakázku „Obnova dešťové 
kanalizace a oprava MK Moravská Třebová – Sušice“. 
  
Z: Petr Matějka 
 
 
Rada města zamítá: 
 
3397/R/250722: 
 
žádost xxx, bytem xxx o přidělení holobytu v bytovém domě v části obce Boršov č. p. 
73 v Moravské Třebové.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města ruší: 
 
3398/R/250722: 
 
své usnesení č. 3343/R/110722 a souhlasí s ubytováním xxx, trvale bytem xxx, na 
městské ubytovně v ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové.   
  
Z: Viera Mazalová 
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Rada města ukládá: 
 
3399/R/250722: 
 
vedoucí odboru investic a správy majetku jednat ve věci prodeje pozemku parc.č. 
582/1 v obci Moravská Třebová a k.ú. Boršov u Moravské Třebové o ceně ve výši 
520 Kč/m2.    
  
Z: Viera Mazalová 
T: 30.10.2022 
 
3400/R/250722: 
 
vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka zajistit v souvislosti se schválenými 
organizačními změnami zpracování dodatku vnitřního předpisu č. 5/2019, 
Organizační řád Městského úřadu Moravská Třebová. 
  
Z: Petra Zábranová 
T: 30.09.2022 
 
 
V Moravské Třebové 25.07.2022 
Zapsala: Mgr. Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


