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 Usnesení rady města ze dne  22.08.2022 

Usnesení 
 
z 120. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 22.08.2022 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
 
Rada města schvaluje: 
 
3433/R/220822: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
3434/R/220822: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 65 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Školní, za účelem využití jako zahrádky pro pěstování 
ovoce a zeleniny. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
3435/R/220822: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 2771/86 o výměře 70 000 m2, druh pozemku 
orná půda, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, za účelem zemědělského 
využití.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
3436/R/220822: 
 
pacht části pozemku parc. č. 1375 o výměře 27 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní, xxx, trvale bytem xxx, za účelem využití jako zahrádky 
pro pěstování ovoce a zeleniny. 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 
 
3437/R/220822: 
 
ukončení pachtovní smlouvy č. OMM - 88/17 uzavřené dne 30. 8. 2017 mezi městem 
Moravská Třebová jako propachtovatelem a xxx, trvale bytem xxx, jako pachtýřem, a 
to podáním výpovědi ze strany města Moravská Třebová. Výpovědní lhůta činí tři 
měsíce a počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení 
výpovědi druhé smluvní straně. 
  
Z: Viera Mazalová 
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3438/R/220822: 
 
pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 82,4 m2, nacházejícího se v domě 
č. p. 207 na Zámeckém náměstí č. o. 207 v Moravské Třebové subjektu Květná 
zahrada, z.ú., IČO: 27005879, se sídlem 572 101 Květná 40, zastoupeném Mgr. 
Ferdinandem Raditschem, ředitelem ústavu, za účelem provozování projektového 
centra. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.09.2022 do 30.06.2025. 
Měsíční nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 8.000 Kč bez DPH, z takto 
určeného nájemného bude poskytnuta sleva ve výši 50 % za měsíc listopad a 
prosinec 2022. V období od 01. 07. 2022 do 31. 08. 2022 nájemce užíval předmětný 
prostor bez právního důvodu a došlo tak k bezdůvodnému obohacení na úkor města 
dle § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nájemce se zavazuje 
uhradit pronajímateli částku ve výši 16.000 Kč bez DPH jako náhradu svého 
bezdůvodného obohacení v důsledku předchozího bezsmluvního užívání. 
Pronajímatel s tímto řešením bezdůvodného obohacení souhlasí, a pokud nájemce 
předmětnou částku uhradí, považuje dluh za uhrazený. Splatnost této částky je 
nejpozději do jednoho měsíce od podpisu smlouvy.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
3439/R/220822: 
 
uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 23/2009, ve znění dodatku č. 1, 
uzavřené mezi městem Moravská Třebová jako pronajímatelem a Technickými 
službami Moravská Třebová s.r.o., IČO: 25970399, se sídlem Zahradnická 1412/21, 
571 01 Moravská Třebová, jako nájemcem, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
3440/R/220822: 
 
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 a 
kabelového pilíře na pozemcích parc. č. 2674/1, 2665/1 a 2666/6, 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 
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3441/R/220822: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok: 
 
- na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové 

s xxx, bytem xxx, s platností od 01.09.2022 
- na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.09.2022 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po 
splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 

- na byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 124 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.09.2022 

- na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
xxx, s platností od 01.09.2022 

- na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové 
s xxx, bytem xxx, s platností od 01.09.2022 

- na byt č. 104 o velikosti 2 + 0 v ul. Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.09.2022 

- na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.09.2022 

- na byt č. 4B o velikosti 1 + 0 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské 
Třebové se xxx, bytem xxx, s platností od 01.09.2022 

- na byt č. 18 o velikosti 2 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové se xxx, 
bytem xxx, s platností od 01.09.2022 

- na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka  č. o. 35 v Moravské Třebové 
s xxx, bytem xxx, s platností od 01.09.2022 

  
Z: Viera Mazalová 
 
3442/R/220822: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců: 
 
- na byt č. 7 o velikosti 2 + 1 v ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.09.2022 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po 

splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 

- na byt č. 2 o velikosti 1 + 1 v ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.09.2022 

  
Z: Viera Mazalová 
 
3443/R/220822: 
 
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.  
  
Z: Viera Mazalová 
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3444/R/220822: 
 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. OISM - 0031/22 k 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 
 
3445/R/220822: 
 
uzavření dodatku č. 2 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 
 
3446/R/220822: 
 
 uzavření smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi městem, VHOS, 
a.s., IČO: 48172901, a příspěvkovými organizacemi: 
Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, 571 01, Moravská Třebová, 
IČO: 62031813; 
Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Moravská Třebová, Jevíčská 606/55, 571 01, Moravská Třebová, IČO: 70997896; 
Sociální služby města Moravská Třebová, Svitavská 308/8, 571 01, Moravská 
Třebová, IČO: 00194263 (odběrné místo Svitavská 308/8); 
Sociální služby města Moravská Třebová, Svitavská 308/8, 571 01, Moravská 
Třebová, IČO: 00194263 (odběrné místo Komenského 300/60); 
Sociální služby města Moravská Třebová, Svitavská 308/8, 571 01, Moravská 
Třebová, IČO: 00194263 (odběrné místo Svitavská 310/16); 
Základní škola U Kostela, Kostelní nám. 21/2, 571 01, Moravská Třebová, IČO: 
63609053 (odběrné místo Kostelní nám. 21/2); 
Základní škola U Kostela, Kostelní nám. 21/2, 571 01, Moravská Třebová, IČO: 
63609053 (odběrné místo ČSA 179/17); 
I.Mateřská škola, Piaristická 137, 571 01, Moravská Třebová, IČO: 70880611 
(odběrné místo Piaristická 137); 
I.Mateřská škola, Piaristická 137, 571 01, Moravská Třebová, IČO: 70880611 
(odběrné místo Boršov 102); 
I.Mateřská škola, Piaristická 137, 571 01, Moravská Třebová, IČO: 70880611 
(odběrné místo Sušice 52); 
II.Mateřská škola, Jiráskova 1141/33, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 70880603 
(odběrné místo Jiráskova 1141/33); 
II.Mateřská škola, Jiráskova 1141/33, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 70880603 
(odběrné místo Tyršova 548/1); 
Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 315/18, 571 01, Moravská 
Třebová, IČO: 00277037;  
 
dle předložených návrhů. 
  



 Město Moravská Třebová  
5 

 Usnesení rady města ze dne  22.08.2022 

Z: Petr Matějka 
 
3447/R/220822: 
 
uzavření dodatku č. 3 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 
 
Rada města neschvaluje: 
 
3448/R/220822: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 2820/23 o celkové výměře 62 m2 (jednalo by 
se cca o 40 m2), druh pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Tovární (existence stávajících sítí).  
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
3449/R/220822: 
 
schválit rozpočtové opatření č. 5/2022 rozpočtu města - poskytnutí dotací v souladu s 
vnitřním předpisem č. 6/2015 Program pro poskytování dotací, ve znění pozdějších 
dodatků, z rozpočtu města Moravská Třebová uvedeným subjektům: 
 
1. Tělovýchovná jednota Sokol Boršov, z.s. - 5.000 Kč 
-   činnost klubu stolního tenisu v Boršově 
2. xxx - 15.000 Kč 
-   organizace 25. ročníku Městského triatlonu dne 6. 8. 2022  
3. Sdružení přátel Kulturního domu v BORŠOVĚ, z.s. - 20.000 Kč 
-   pořádání kulturních a společenských akcí v části města Boršov, pokrytí provozních 
nákladů kulturního domu 
4. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Boršov - 10.000 Kč 
-   činnost sboru, pořádání akcí pro děti i dospělé, pracovní oblečení, vycházkové 
uniformy, závodní dresy 
5. Twirlingová skupina Espiral, z.s. - 15.000 Kč 
-   lektorská činnost mezinárodní školitelky, pronájem tělocvičny, letní soustředění 
6. Spolek Moravskotřebovská univerzita třetího věku, z.s. - 15.000 Kč 
-   organizace akcí univerzity - odborné exkurze, vzdělávací a společenské akce 
7. Svaz skautů a skautek České republiky, 38. oddíl skautů "sv. Františka" Moravská 
Třebová, z.s. - 10.000 Kč 
-   pořízení horolezeckého bezpečnostního jištění a helem, vybavení skautské 
klubovny 
8. Spolek branných sportů Moravská Třebová, zájmový spolek pro branné činnosti, 
praktickou, sportovní a obrannou střelbu - 10.000 Kč 
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-   technické vybavení pro činnost klubu mládeže 
9. Ekocentrum Linhartice, z.s. - 10.000 Kč 
- činnost Lesního klubu Blatouch 
10 Žijeme Třebovou z.s. - 5.000 Kč 
- pořádání závodu Moravská Sněžka 
 
CELKEM  115.000 Kč 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3450/R/220822: 
 
schválit uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotací z rozpočtu města dle 
vnitřního předpisu č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Moravská Třebová (Tělovýchovná jednota Sokol Boršov, z.s., IČO: 49326899, Petr 
Štěpař, Sdružení přátel Kulturního domu v BORŠOVĚ, z.s., IČO: 68244916, SH 
ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Boršov, IČO: 64210308, Twirlingová skupina 
Espiral, z.s., IČO: 9638466, Spolek Moravskotřebovská univerzita třetího věku, z.s., 
IČO: 1628551, Svaz skautů a skautek České republiky, 38 oddíl skautů "sv. 
Františka" Moravská Třebová, z.s., IČO: 72022469, Spolek branných sportů 
Moravská Třebová, zájmový spolek pro branné činnosti, praktickou, sportovní a 
obrannou střelbu, IČO: 05600341,  Ekocentrum Linhartice, z.s., IČO: 08866163, 
Žijeme Třebovou z.s., IČO: 8066132), v souladu s předloženým vzorem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3451/R/220822: 
 
schválit poskytnutí stipendia na základě vnitřního předpisu č. 4/2019, Program pro 
poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města 
Moravská Třebová, ve znění pozdějších dodatků: 
xxx, xxx, Moravská Třebová, 
xxx, xxx, Moravská Třebová, 
xxx, xxx, Moravská Třebová. 
  
Z: Ivana Kelčová 
 
3452/R/220822: 
 
schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 4/2022  rozpočtu města, kterou budou 
změněny závazné ukazatele na rok 2022 takto (v tis. Kč): 
 
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 301 090,00 29 230,00 330 320,00 
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Financování       

8 Změna stavu prostředků na bank. účtech 
(zapojení zůstatků finančních prostředků na 
běžných účtech a účelových fondech) 

0,00 1 500,00 1 500,00 

Celkové rozpočtové zdroje 301 090,00 30 730,00 331 820,00 

        

Rozpočtové potřeby:       

5+6 Rozpočtové výdaje CELKEM 293 180,00 30 730,00 323 910,00 

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 301 090,00 30 730,00 331 820,00 

 
 
b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace: 
 

  
dotace 2022 

před úpravou 
úprava  dotace  

dotace 2022 
po úpravě 

Městská knihovna Ladislava z Boskovic v 
Moravské Třebové 

4 540,00 82,00 4 622,00 

Kulturní služby města Moravská Třebová 13 362,00 160,00 13 522,00 
Sociální služby města Moravská Třebová 22 999,60 13 398,40 36 398,00 
 
Z: Dana Buriánková 
 
3453/R/220822: 
 
schválit změnu výše poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu města v roce 2022 
Krůčku Moravská Třebová, IČO: 08411735, ze 100.000 Kč na 179.652 Kč k úhradě 
části osobních a provozních nákladů na zajištění provozu coworkingového centra – 
Kanclárny. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3454/R/220822: 
 
schválit uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace č. OF 0021/22 s Krůčkem Moravská Třebová, IČO: 08411735, v souladu s 
předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3455/R/220822: 
 
schválit uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace č. OF - 0014/22 s Nemocnicí následné péče Moravská Třebová, IČO: 
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00193895, jehož předmětem je posun využití účelové dotace z 31.12.2022 na 
31.07.2023, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3456/R/220822: 
 
schválit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2022, o stanovení koeficientu pro výpočet 
daně z nemovitých věcí, podle předloženého návrhu - varianty č. 2. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
3457/R/220822: 
 
schválit uzavření kupní smlouvy ve věci výkupu pozemku  parc. č. 692/6 o výměře 
564 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, dle předloženého návrhu, z vlastnictví xxx, trvale bytem xxx, za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 1.410.000 Kč, která bude prodávající uhrazena 
kupujícím do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem 
nemovitosti a náklady na geometrický plán uhradí město Moravská Třebová.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
3458/R/220822: 
 
schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ve věci prodeje části pozemku 
parc. č. 389/1 o celkové výměře 5.882 m2 (jedná se cca o cca 350 m2,, přesná 
výměra bude určena geometrickým plánem po dostavbě bytového domu) v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, se společností metr2 stavba s.r.o., IČO: 
28614780, se sídlem Litovelská 1340/2c, 779 00, Olomouc za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 2.120 Kč/m2 + DPH,  za účelem realizace stavby bytového domu 
o max. 5 nadzemních podlažích, dle předloženého návrhu.  Architektonická studie 
bude součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
3459/R/220822: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 3918 díl "a" o výměře 68 m2, pozemku parc. č. 3918 
díl "b" o výměře 17 m2 a pozemku parc. č. 3918 díl "c" o výměře 20 m2, které vznikly 
geometrickým plánem č. 720-530/2021, vše v obci Moravská Třebová a katastrálním 
území Boršov u Moravské Třebové xxx, bytem xxx za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 2.130 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále 
kupující uhradí náklady spojené s převodem ve výši 2.130 Kč.  
  
Z: Viera Mazalová 
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3460/R/220822: 
 
schválit bezúplatný převod 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 do vlastnictví 
Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO: 70892822.            
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
3461/R/220822: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
3462/R/220822: 
 
rozbor hospodaření města k 30.06.2022. 
  
3463/R/220822: 
 
rozbory hospodaření příspěvkových organizací města Moravská Třebová k 
30.06.2022. 
  
3464/R/220822: 
 
předložený výsledek výběrového řízení na obsazení pozice vedoucí odboru investic 
a rozvoje města Městského úřadu Moravská Třebová.  
  
Rada města jmenuje: 
 
3465/R/220822: 
 
Ing. Michaelu Hečkovou vedoucí odboru majetku města Městského úřadu Moravská 
Třebová s účinností ke dni 01.11.2022.  
  
Z: Tereza Sísová 
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Rada města projednala: 
 
3466/R/220822: 
 
petici občanů ve věci prodeje části pozemku parc. č. 389/1 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ulice Dukelská, doručenou dne 29.07.2022 a rozhodla o 
jejím vyřízení odesláním odpovědi dle předloženého návrhu.     
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
V Moravské Třebové 22.08.2022 
Zapsal: Mgr. Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


