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 Usnesení rady města ze dne  01.08.2022 

Usnesení 
 
z 117. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 01.08.2022 

od 11:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
3401/R/010822: 
 

předložený program schůze rady města. 
  
 

3402/R/010822: 
 

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, zemního 
optického kabelu, pilíře a zemnícího pásku na pozemcích parc. č. 2771/33, 2771/56, 
2771/86 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 
 
3403/R/010822: 
 

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 vysokého napětí, trubky 
HDPE a zemnící pásky na pozemcích parc. č. 2771/2, 2771/86, 2771/48, 2771/1 a 
2771/34, 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 
 
3404/R/010822: 
 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 
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umístění stavby a následné uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni se 
společností GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 
Ústí nad Labem, za účelem zřízení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích parc. č. 3550/2, 3550/4, 3550/5, 3606, 3650/22 a 3650/23, vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v 
geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného 
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za úplatu formou 
jednorázové odměny ve výši 200 Kč za každý započatý metr délkový zařízení 
uloženého v budoucím služebném pozemku, nejméně však 2 000 Kč/akce. 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 
věčného břemene. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
Rada města ruší: 
 
3405/R/010822: 
 

své usnesení č. 3167/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 vysokého napětí a trubky HDPE na pozemcích parc. 
č. 2771/2, 2771/1, 2771/48, 2771/86 a 2757/5, vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3406/R/010822: 
 

své usnesení č. 3327/R/110722, 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, 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. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
V Moravské Třebové 01.08.2022 
Zapsal: Mgr. Tereza Sísová 

 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


