
 Město Moravská Třebová 1   

 Usnesení rady města ze dne  06.06.2016 

Usnesení 
 
z 46. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 06.06.2016 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1626/R/060616: 
 

předložený program schůze rady města.               
  
 

1627/R/060616: 
 

výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015:  

 
  

Z: Dana Buriánková 
 
1628/R/060616: 
 

předložené účetní závěrky příspěvkových organizací města za rok 2015.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
1629/R/060616: 
 

převedení části kladného hospodářského výsledku za rok 2015 organizace Kulturní 
služby města Moravská Třebová ve výši 70.000 Kč do fondu odměn organizace.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
1630/R/060616: 
 

převedení části kladného hospodářského výsledku organizace Sociální služby města 
Moravská Třebová za rok 2015 ve výši 15.000 Kč do fondu odměn organizace.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
1631/R/060616: 
 

převedení části kladného hospodářského výsledku za rok 2015 organizace Základní 
škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy ve výši 30.000 Kč do fondu 
odměn organizace.   
  

Z: Dana Buriánková 
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1632/R/060616: 
 

převedení části kladného hospodářského výsledku za rok 2015 organizace Základní 
škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy ve výši 15.000 Kč do fondu 
odměn organizace.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
1633/R/060616: 
 

převedení části kladného hospodářského výsledku organizace Dům dětí a mládeže 
Moravská Třebová za rok 2015 ve výši 20.000 Kč do fondu odměn organizace.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
1634/R/060616: 
 

převedení kladného hospodářského výsledku za rok 2015 do rezervního fondu těchto 
příspěvkových organizací:    
1.  Kulturní služby města Moravská Třebová – část hospodářského výsledku ve výši 
142.150,25 Kč,    
2.  Sociální služby města Moravská Třebová – část hospodářského výsledku ve výši 
40.046,33 Kč, 
3.  Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy – část 
hospodářského výsledku ve výši 206.677,15 Kč,    
4.  Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy – část 
hospodářského výsledku ve výši 147.398,02 Kč.    
5.  Základní škola Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy - hospodářský 
výsledek ve výši 39.409,40 Kč,    
6.  Základní umělecká škola Moravská Třebová – hospodářský výsledek ve výši 
4.091,92 Kč,    
7.  I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy – 
hospodářský výsledek ve výši 4.222 Kč,    
8.  II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy - 
hospodářský výsledek ve výši 8.911,14 Kč,   
9.  Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – část hospodářského výsledku ve výši 
101.051,54 Kč,    
10. Městská knihovna Ladislava z Boskovic – hospodářský výsledek ve výši 5.410,78 
Kč.     
  

Z: Dana Buriánková 
 
1635/R/060616: 
 

čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská 
Třebová k nákupu elektrického vakového zvedáku Maxi Move v pořizovací ceně 
149.500 Kč včetně DPH.   
  

Z: Milan Janoušek 
 
1636/R/060616: 
 

předložený „Akční plán komunikace Městského úřadu Moravská Třebová“ 
aktualizovaný k 06.06.2016.   
  

Z: Jana Zemánková 
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1637/R/060616: 
 

zahraniční služební cestu JUDr. Miloše Izáka, Ing. Pavla Brettschneidera, PaedDr. 
Hany Horské a Ing. Miroslava Netolického do partnerského města Vlaardingen v 
Nizozemí ve dnech 23. - 26.06.2016.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
1638/R/060616: 
 

uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku č. SYA-V-2032/2016 mezi městem Moravská Třebová a 
Úřadem práce ČR v souladu s předloženým návrhem.   
  

Z: Radovan Zobač 
 
1639/R/060616: 
 

uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí dotace z Programu podpory preventivní péče 
o sbírky muzeí a galerií v Pardubickém kraji na rok 2016 na realizaci akce 
Restaurování obrazu Hugo Hodienera ve výši 20.000 Kč.    
  

Z: Dana Buriánková 
 
1640/R/060616: 
 

uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Jevíčko, předmětem které je zastupování 
působnosti speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace, podle 
předloženého návrhu.   
  

Z: Petr Václavík 
 
1641/R/060616: 
 

uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Bělá u Jevíčka, předmětem které je 
zastupování působnosti speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace, podle 
předloženého návrhu.   
  

Z: Petr Václavík 
 
1642/R/060616: 
 

uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Jaroměřice, předmětem které je zastupování 
působnosti speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace, podle 
předloženého návrhu.   
  

Z: Petr Václavík 
 
1643/R/060616: 
 

uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Městečko Trnávka, předmětem které je 
zastupování působnosti speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace, podle 
předloženého návrhu.    
  

Z: Petr Václavík 
 
1644/R/060616: 
 

uzavření dohody o převodu práv a závazků podle předloženého návrhu s firmou 
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XERON s.r.o., Hradec Králové, Gočárova 1262, PSČ 500 02, IČO: 25289632 a 
firmou SKORI, s.r.o., Hlinsko, Květná 1382, PSČ 539 01, IČO: 25984748, kterou 
přechází závazky firmy XERON s.r.o. vůči městu Moravská Třebová na firmu SKORI, 
s.r.o.    
  

Z: Jana Zemánková 
T: 15.06.2016 
 
1645/R/060616: 
 

udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu na nákup softwarového vybavení Koordinované stanovisko 
od firmy VITA software, s.r.o., Praha 6, Na Beránce 57/2, PSČ 160 00, IČO: 
61060631.   
  

Z: Jana Zemánková 
T: 30.06.2016 
 
1646/R/060616: 
 

uzavření smlouvy o poskytnutí práv k užití číslo PP05/16 s firmou VITA software, 
s.r.o., Praha 6, Na Beránce 57/2, PSČ 160 00, IČO: 61060631, dle předloženého 
návrhu.   
  

Z: Jana Zemánková 
T: 30.06.2016 
 
1647/R/060616: 
 

uzavření smlouvy o technické podpoře číslo TP30/16 s firmou VITA software, s.r.o., 
Praha 6, Na Beránce 57/2, PSČ 160 00, IČO: 61060631, dle předloženého návrhu.   
  

Z: Jana Zemánková 
T: 30.06.2016 
 
1648/R/060616: 
 

uzavření předloženého dodatku č. 2 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů 
č. OMM 62/13 uzavřené dne 29.5.2013 se společností TextilEco a.s. (dříve 
REVENGE, a.s.), IČO 28101766, se sídlem Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 
5.   
  

Z: Viera Mazalová 
T: 16.06.2016 
 
1649/R/060616: 
 

uzavření Smlouvy č. MS/2016/05/06/02/B mezi městem Moravská Třebová a  F.E.M. 
FULL ENERGY MANAGEMENT s.r.o., se sídlem Sokola Tůmy 1099/1, Ostrava, 709 
00, IČO: 03567583, předmětem které je provedení optimalizace 3 odběrných míst 
elektrické energie v hladině NN (EAN 859182400700462783, EAN 
859182400700462431, EAN 859182400700600116), dle předloženého návrhu.       
  

Z: Václav Mačát 
 
1650/R/060616: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
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uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování distribuční soustavy 
kabelového vedení NN  v obci a katastrálním území Moravská Třebová na pozemku 
parc. č. 3535, 3547 s ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035 a smlouvy o právu 
provést stavbu. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, 
který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno 
bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny ve výši 200 Kč za každý 
započatý metr délkový zařízení uloženého v budoucím služebním pozemku, nejméně 
však 1000 Kč, na dobu neurčitou. K takto stanovené ceně bude připočtená DPH v 
zákonné výši. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného 
břemene.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1651/R/060616: 
 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, za účelem zřízení a provozování 
plynárenského zařízení "Reko MS Mor. Třebová - Jiráskova +1, číslo stavby: 
52359"  v obci a katastrálním území Moravská Třebová na pozemcích parc. č. 495, 
496, 619/1 a 1410/2 s RWE GasNet, s.r.o., IČO: 27295567. Rozsah věcného 
břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 2815-26/2016 vyhotoveném 
společností Ekoplan s.r.o., který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného 
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny ve 
výši 1000 Kč, na dobu neurčitou. K takto stanovené ceně bude připočtená DPH v 
zákonné výši. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného 
břemene.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
1652/R/060616: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 106 o velikosti 1 + 0 v Domě 
zvláštního určení na ul. Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
1653/R/060616: 
 

výjimku z Pravidel rady města č. 7/2010, čl. 2, odst. 1., písm. c), tj. zaevidování 
žádosti nájemce bytu na dobu neurčitou, o přidělení městského bytu.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1654/R/060616: 
 

pacht části pozemku parc. č. 1170 o výměře 40 m2, druh pozemku zahrada, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Bezručově, za účelem pěstování ovoce 
a zeleniny u bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
1737/050405, bod 2.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1655/R/060616: 
 

záměr pachtu pozemků parc. č. 3563/2 o celkové výměře 44 m2, druh pozemků 
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ostatní plocha a parc. č. 3557/2 o celkové výměře 218 m2, druh pozemku trvalý travní 
porost, oba v obci a katastrálním území Moravská Třebová, v části obce Sušice.   
  

Z: Viera Mazalová 
T: 04.07.2016 
 
1656/R/060616: 
 
 
 

1.  záměr prodeje bytové jednotky č. 352/7 v domě č. o. 38, č.p. 352 o výměře 27,10 
m2 na ul. Olomoucké včetně podílu v rozsahu id. 319/10000 na společných 
částech domu, venkovních úpravách  a na stavební parcele č. 2254 vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytu s 
nájemníkem.     

2.  záměr prodeje bytové jednotky č. 135/1 v domě č. o. 5, č.p. 135 o výměře 32 m2 
na ul. Piaristické včetně podílu v rozsahu 1253/10000  na společných částech 
domu,  venkovních úpravách a na pozemku parc. č. 828 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem.   

3.  záměr prodeje nebytové jednotky č. 135/7 v domě č. o. 5, č. p. 135 o výměře 20 
m2 na ul. Piaristické včetně podílu v rozsahu 229/5000 na společných částech 
domu, venkovních úpravách a na pozemku parc. č. 828 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej nebytového 
prostoru s nájemníkem.   

  

Z: Viera Mazalová 
 
1657/R/060616: 
 

vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku Klimatizace kanceláří odboru dopravy 
firmu AC & HS, s.r.o., Srch, K Barochu 310, IČO: 03172007.   
  

Z: Pavel Šafařík 
 
1658/R/060616: 
 

uzavření kupní smlouvy s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku 
Klimatizace kanceláří odboru dopravy firmou AC & HS, s.r.o., Srch, K Barochu 310, 
IČO: 03172007, podle předloženého návrhu.     
  

Z: Pavel Šafařík 
 
1659/R/060616: 
 

vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Plynofikace a UV MŠ Piaristická 1a, 
Moravská Třebová“ podnikatele Jiřího Pospíšila, Sluneční 1121/48, 571 01 Moravská 
Třebová, IČO: 70182396.     
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1660/R/060616: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku 
„Plynofikace a UV MŠ Piaristická 1a, Moravská Třebová“ s podnikatelem Jiřím 
Pospíšilem, Sluneční 1121/48, 571 01 Moravská Třebová IČO: 70182396, dle 
předloženého návrhu.    
  

Z: Miroslav Netolický 
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Rada města neschvaluje: 
 
1661/R/060616: 
 
 
 

1.  záměr prodeje nebytové jednotky č. 207/1 v domě č. o. 6, č. p. 207 o výměře 30,9 
m2  na Zámeckém nám. včetně spoluvlastnického podílu id. 9/100 na společných 
částech domu, venkovních úpravách a vedlejších stavbách a na pozemku parc. č. 
244/3 v obci a katastrálním území Moravská Třebová. Jedná se o prodej 
nebytové jednotky s nájemníkem.     

2.  záměr prodeje nebytové jednotky č. 207/3 v domě č. o. 6, č.p. 207 o výměře 33,9 
m2 na Zámeckém nám. včetně spoluvlastnického podílu id. 2867/10000 na 
společných částech domu, venkovních úpravách a vedlejších stavbách a na 
pozemku parc. č. 244/3 v obci a katastrálním území Moravská Třebová. Jedná se 
o prodej nebytové jednotky s nájemníkem.       

  

Z: Viera Mazalová 
 
1662/R/060616: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 2501/4 o výměře 23 m2, druh pozemku orná půda a 
části pozemku parc. č. 2502/3 o výměře 321 m2, druh pozemku zahrada vše v obci 
a  katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města doporučuje: 
 
1663/R/060616: 
 

zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města za rok 2015.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1664/R/060616: 
 

schválit závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2015 bez výhrad takto (v 
Kč):  
 

Výsledek rozpočtového hospodaření roku 2015:  
 

  

 

Stavy na bankovních účtech města k 31.12.2015:  
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Z: Dana Buriánková 
 
1665/R/060616: 
 

schválit vypořádání hospodářského výsledku z hlavní i hospodářské činnosti města 
za rok 2015 takto:  
Zisk po zdanění:  
-  hlavní činnost:                   3.501.474,49 Kč    
-  hospodářská činnost:        8.176.735,47 Kč      
převést na účet  432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
1666/R/060616: 
 

schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 3/2016  rozpočtu města, kterou budou 
změněny závazné ukazatele na rok 2016 takto (v tis. Kč):  

a) závazné ukazatele stanovené radě města  

  

b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace    
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Z: Dana Buriánková 
 
1667/R/060616: 
 

neschválit poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2016 poskytovateli 
zdravotnické dopravní služby panu Ivo Cápalovi, se sídlem Bezručova 678/1, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 62035894 z důvodu významné finanční podpory 
zdravotnických služeb zajišťovaných jiným subjektem na území města v rámci 
schváleného rozpočtu.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
1668/R/060616: 
 

schválit Obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebová č. .../2016 o zákazu 
požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství podle předloženého návrhu.   
  

Z: Jana Zemánková 
T: 20.06.2016 
 
1669/R/060616: 
 

schválit prodej pozemku st. 169, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 327 m2, jehož součástí je budova č. p. 90, pozemku parc. č. 575/2 o výměře 
106 m2, druh pozemku zahrada, pozemku parc. č. 579 o výměře 762 m2, druh 
pozemku zahrada a pozemku parc. č. 580/1 o výměře 201 m2, druh pozemku trvalý 
travní porost vše v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 20.000 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy.            
  

Z: Viera Mazalová 
 
1670/R/060616: 
 

schválit vklad majetku města inv. č. 2996 TS – vodovodní přípojka – napojení – J. K. 
Tyla 10 B (PO) v pořizovací ceně 9.367,80 Kč, inv. č. 2997 TS – vodovodní přípojka 
– napojení – Svitavská 898/25 (SVJ)  v pořizovací ceně 6.918,40 Kč do 
dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČO: 72053453, 
se sídlem nám. T. G. Masaryka 29, Moravská Třebová za podmínek § 38 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.         
  

Z: Dana Buriánková 
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Rada města bere na vědomí: 
 
1671/R/060616: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.         
  
 

1672/R/060616: 
 

předložený zápis z jednání Komise životního prostředí rady města ze dne 
10.05.2016.   
  
 

1673/R/060616: 
 

předložený závěrečný účet a rozbor hospodaření za hlavní (rozpočtové) hospodaření 
a za hospodářskou činnost města za rok 2015.   
  
 

1674/R/060616: 
 

rozbory hospodaření zřízených příspěvkových organizací města za rok 2015.   
  
 

1675/R/060616: 
 

rozbor hospodaření města k 30.04.2016.   
  
 

1676/R/060616: 
 

předložené návrhy Kongregace Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu 
sv. Františka s Assisi ve věci historického církevního majetku kongregace.     
  
 

1677/R/060616: 
 

předloženou informaci o sběru relevantních dat a informací o naplňování cílů 
„Akčního plánu komunikace Městského úřadu Moravská Třebová“ (vyhodnocení 
ankety).     
  
 

1678/R/060616: 
 

předložený zápis do kroniky města Moravské Třebové za rok 2015.   
  
 

1679/R/060616: 
 

předloženou zprávu ze zahraniční služební cesty  Ing. Miroslava Netolického, Ing. 
Pavla Šafaříka a Ing. Stanislava Zemánka do holandského partnerského města 
Vlaardingenu ve dnech 19. - 21.05.2016.   
  
 

1680/R/060616: 
 

žádost manželů C. o přidělení jiného městského bytu.     
  

 
 
Rada města zmocňuje: 
 
1681/R/060616: 
 

starostu města podepsat  zápis  do kroniky  města Moravské Třebové za rok 2015 a 
vydat tak souhlas obce s obsahem zápisu.     
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Z: Miloš Izák 
 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
1682/R/060616: 
 

 v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého 

rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku: „ZŠ Čs. Armády, Moravská Třebová – 
Předláždění dvora a oprava kanálu“ a schvaluje:      
      

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:      
- STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744    

- SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice 3, IČO: 
48035599    

- M-Silnice a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868      
- Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené 
Předměstí, IČO: 25253361    

- SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl - Nedošín, IČO: 
25274104    

- Technické služby Moravská Třebová s.r.o., Zahradnická 1412/21, 571 01 Moravská 
Třebová - Předměstí, IČO: 25970399    

- JS Moravská Třebová s.r.o., Linhartice 60, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
28811852    

 

2. Hodnotící komisi ve složení:      
-  Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník      

-  Miroslav Jurenka – člen, Ing. Daniela Blahová – náhradník        
-  Ludmila Lišková – člen, Karel Musil - náhradník        
 

3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky:      
-  celková nabídková cena včetně DPH – 100 %      
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1683/R/060616: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ 
Boršov, Moravská Třebová, 2. nadzemní podlaží“ a schvaluje:      
   

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:      
-  Pavel Otevřel, Linhartice 160, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 72901411    

-  Roland Koschata, Nová 1272/17, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 11096861    

-  Marián Hrbata, Olomoucká 1241/30, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 65190424    

-  Zdeněk Šnobl, Městečko Trnávka 176, 569 41 Městečko Trnávka, IČO: 86687140    

-  SUNFIN PRAHA s.r.o., Sluneční nám.2588/14 ateliér č. 306, 180 00 PRAHA 
5  Stodůlky, IČO 28953096    

-  ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o., Svojanov 146, 569 73 Svojanov, IČO: 27497046  
 

2. Hodnotící komisi ve složení:      
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-  Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník      

-  Ing. Daniela Blahová – člen, Miroslav Jurenka - náhradník        
-  Ludmila Lišková – člen, Karel Musil - náhradník        
 

3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky:      
-  celková nabídková cena včetně DPH – 100 %      
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města vydává: 
 
1684/R/060616: 
 

na základě ustanovení odst. 4 článku 2 nařízení rady města č. 1/2009, O vymezení 
místních komunikací nebo jejich úseků ve městě Moravská Třebová, které lze užít ke 
stání silničních  motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými 
předpisy, Ceník úhrady za pořízení parkovacího lístku prostřednictvím parkovacích 
automatů a za pořízení parkovací karty a parkovací známky v Moravské Třebové v 
souladu s předloženým návrhem.     
  

Z: Petr Václavík 
 
 
Rada města ruší: 
 
1685/R/060616: 
 

usnesení č. 1584/R/230516, kterým schválila:    
 

1.  záměr  prodeje bytové jednotky č. 352/7 v domě č. o. 38, č.p. 352 o výměře 27,10 
m2 na ul. Olomoucké včetně podílu v rozsahu id. 319/10000 na společných 
částech domu, venkovních úpravách  a na stavební parcele č. 2254 vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytu s 
nájemníkem.     

2.  záměr prodeje bytové jednotky č. 135/1 v domě č. o. 5, č.p. 135 o výměře 32 m2 
na ul. Piaristické včetně podílu v rozsahu 1253/10000  na společných částech 
domu,  venkovních úpravách a na pozemku parc. č. 828 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytu s 
nájemníkem.     

3.  záměr prodeje nebytové jednotky č. 207/1 v domě č. o. 6, č. p. 207 o výměře 30,9 
m2  na Zámeckém nám. včetně spoluvlastnického podílu id. 9/100 na společných 
částech domu, venkovních úpravách a vedlejších stavbách a na pozemku parc. č. 
244/3 v obci a katastrálním území Moravská Třebová. Jedná se o prodej 
nebytové jednotky s nájemníkem.     

4.  záměr prodeje nebytové jednotky č. 207/3 v domě č. o. 6, č.p. 207 o výměře 33,9 
m2 na Zámeckém nám. včetně spoluvlastnického podílu id. 2867/10000 na 
společných částech domu, venkovních úpravách a vedlejších stavbách a na 
pozemku parc. č. 244/3 v obci a katastrálním území Moravská Třebová. Jedná se 
o prodej nebytové jednotky s nájemníkem.     

5.  záměr prodeje nebytové jednotky č. 135/7 v domě č. o. 5, č. p. 135 o výměře 20 
m2 na ul. Piaristické včetně podílu v rozsahu 229/5000 na společných částech 
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domu, venkovních úpravách a na pozemku parc. č. 828 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej nebytového 
prostoru s nájemníkem.      

  

Z: Viera Mazalová 
 
1686/R/060616: 
 

usnesení č. 1621/R/230516, kterým uložila vedoucí odboru majetku města jednat ve 
věci prodeje:       
 

1.  bytové jednotky č. 352/7 o velikosti 1+0 o výměře 27,10 m2 v domě č. p. 352, č. o. 
38 na ul. Olomoucké v Moravské Třebové o ceně ve výši 128.000 Kč           

2.  bytové jednotky č. 135/1 o velikosti 1+1 o výměře 32 m2 v domě č. p. 135, č. 
o.  5  na ul. Piaristické v Moravské Třebové o ceně ve výši 162.000 Kč       

3.  nebytového prostoru č. 207/1 o velikosti 30,9 m2 v domě č. p. 207, č. o. 6 na 
Zámeckém náměstí v Moravské Třebové o ceně ve výši 136.000 Kč       

4.  nebytového prostoru č. 207/3 o velikosti 33,9 m2 v domě č. p. 207, č. o. 6 na 
Zámeckém náměstí v Moravské Třebové o ceně ve výši 175.000 Kč       

5.  nebytového prostoru č. 135/7 o velikosti 20 m2 v domě č. p. 135, č. o. 5 na ul. 
Piaristické v Moravské Třebové o ceně ve výši 86.000 Kč.    

  

Z: Viera Mazalová 
 
1687/R/060616: 
 

výběrové řízení „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Boršov, Moravská Třebová“.  
  

Z: Miroslav Netolický 
 
Rada města ukládá: 
 
1688/R/060616: 
 

vedoucí odboru majetku města jednat ve věci prodeje:       
 

1.  bytové jednotky č. 352/7 o velikosti 1+0 o výměře 27,10 m2 v domě č. p. 352, č. o. 
38 na ul. Olomoucké v Moravské Třebové o ceně ve výši 128.000 Kč         

2.  bytové jednotky č. 135/1 o velikosti 1+1 o výměře 32 m2 v domě č. p. 135, č. 
o.  5  na ul. Piaristické v Moravské Třebové o ceně ve výši 162.000 Kč   

3.  nebytového prostoru č. 135/7 o velikosti 20 m2 v domě č. p. 135, č. o. 5 na ul. 
Piaristické v Moravské Třebové o ceně ve výši 86.000 Kč.   

  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.06.2016 
 
 
Rada města odkládá: 
 
1689/R/060616: 
 

projednání tisku č. 9, smlouva o svěření IP kamer městu k provozování v rámci 
MKDS.     
  

Z: Radovan Zobač 
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V Moravské Třebové 06.06.2016 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


