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Usnesení 
 
z 121. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 29.08.2022 

od 15:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
3467/R/290822: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
3468/R/290822: 
 
uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 
2021_0087_1 se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 
Praha 9, IČO: 04084063, dle předloženého návrhu.  
  
Z: Petr Matějka 
 
3469/R/290822: 
 
uzavření Smlouvy o poskytování servisních služeb se společností XERTEC a.s., se 
sídlem Údolní 212/1, 147 00 Praha 4, IČO: 27399508, podle předloženého návrhu.  
  
Z: Pavel Šafařík 
T: 29.08.2022 
 
3470/R/290822: 
 
uzavření Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 
2022/06650 se společností Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 
99 Praha 1, IČO: 47114983, podle předloženého návrhu.  
  
Z: Pavel Šafařík 
T: 29.08.2022 
 
3471/R/290822: 
 
vítěze zadávacího řízení na akci "Oprava místní komunikace v Sušicích, pozemek p. 
č. 3630/4, Moravská Třebová" - část 1 - Oprava dešťové kanalizace, Moravská 
Třebová - Sušice, společnost Stavební Vodohospodářská, s.r.o., IČO:28771346.  
  
Z: Petr Matějka 
 
3472/R/290822: 
 
vítěze zadávacího řízení na akci "Oprava místní komunikace v Sušicích, pozemek p. 
č. 3630/4, Moravská Třebová" - část 2 - Oprava MK v Sušicích, pozemku p. č. 
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36360/4, Moravská Třebová, společnost STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o., IČO: 
27528545.  
  
Z: Petr Matějka 
 
3473/R/290822: 
 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OISM - 0114/22 k akci „Výměna 
kanalizace a vodovodu ul. Lázeňská“ se společností Stavební vodohospodářská, 
s.r.o., Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 28771346, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
3474/R/290822: 
 
vzít na vědomí vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu Změny č. 6 
Územního plánu Moravská Třebová s určeným zastupitelem. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3475/R/290822: 
 
konstatovat ověření, že návrh Změny č. 6 Územního plánu Moravská Třebová není v 
rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem 
krajského úřadu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3476/R/290822: 
 
uložit vedoucí odboru investic a správy majetku MěÚ Moravská Třebová zveřejnit 
Změnu č. 6 Územního plánu Moravská Třebová a úplné znění Územního plánu 
Moravská Třebová po vydání této změny vyvěšením na úřední desce po dobu 15 
dnů a rovněž i způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
  
Z: Petr Matějka 
 
3477/R/290822: 
 
vydat Změnu č. 6 Územního plánu Moravská Třebová formou opatření obecné 
povahy.  
  
Z: Petr Matějka 
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3478/R/290822: 
 
schválit přesun řešení přestavbové plochy P12 a parcely p. č. 500/2, k.ú. Mor. 
Třebová ze Změny č. 6 do Změny č. 7 Územního plánu města Moravská Třebová. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3479/R/290822: 
 
schválit partnerství se společností SKP-CENTRUM, o.p.s., Jungmannova 2550, 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 27534804, pro účely zapojení do projektu 
na základě výzvy "Podpora sociálního bydlení" vyhlášené MPSV v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost plus, na základě předložené partnerské smlouvy.  
  
Z: Tereza Sísová 
 
3480/R/290822: 
 
schválit uzavření předložené partnerské smlouvy se společností SKP-CENTRUM, 
o.p.s., Jungmannova 2550, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 27534804, 
jejímž předmětem je sjednání práv a povinností smluvních stran pro účely realizace 
projektu v rámci výzvy „Podpora sociálního bydlení“ která byla vyhlášena dne 30. 6. 
2022 v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus financovaného Evropskou 
unií, jehož garantem je MPSV.   
  
Z: Tereza Sísová 
 
3481/R/290822: 
 
vzít na vědomí vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu Změny č. 1 
Regulačního plánu MPR Moravská Třebová s určeným zastupitelem. 
  
Z: Petr Frajvald 
 
3482/R/290822: 
 
vydat Změnu č. 1 Regulačního plánu MPR Moravská Třebová formou opatření 
obecné povahy.  
  
Z: Petr Frajvald 
 
3483/R/290822: 
 
uložit vedoucí odboru investic a správy majetku MěÚ Moravská Třebová zveřejnit 
Změnu č. 1 Regulačního plánu MPR Moravská Třebová a úplné znění Územního 
plánu Moravská Třebová po vydání této změny vyvěšením na úřední desce po dobu 
15 dnů a rovněž i způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
  
Z: Petr Frajvald 
 



 Město Moravská Třebová  
4 

 Usnesení rady města ze dne  29.08.2022 

3484/R/290822: 
 
konstatovat ověření, že návrh Změny č. 1 Regulačního plánu MPR Moravská 
Třebová není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených 
orgánů a stanoviskem krajského úřadu. 
  
Z: Petr Frajvald 
 
3485/R/290822: 
 
schválit závazek dofinancování akce „Rekonstrukce fotbalového hřiště TJ Slovan MT 
(umělý povrch)“  v případě přidělení dotace z Národní sportovní agentury, dotačního 
investičního programu Regionální sportovní infrastruktura.   
  
Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města: 
 
3486/R/290822: 
 
schválit prodej 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, xxx, bytem xxx.    
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
3487/R/290822: 
 
opětovnou žádost xxx, bytem Moravská Třebová, část xxx o přidělení holobytu v 
bytovém domě v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové a potvrzuje své 
usnesení č. 3397/R/250722.  
  
 
Rada města jmenuje: 
 
3488/R/290822: 
 
komisi pro otevírání nabídek ve věci záměru prodeje části pozemku v lokalitě 
Jihozápad, plocha B. bytové domy, ve složení dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
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3489/R/290822: 
 
komisi pro hodnocení nabídek ve věci záměru prodeje části pozemku v lokalitě 
Jihozápad, plocha B. bytové domy, ve složení dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3490/R/290822: 
 
komisi pro otevírání nabídek ve věci záměru prodeje části pozemku v lokalitě 
Jihozápad, plocha C. rodinné řadové domy, ve složení dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
3491/R/290822: 
 
komisi pro hodnocení nabídek ve složení ve věci záměru prodeje části pozemku v 
lokalitě Jihozápad, plocha C. rodinné řadové domy, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
 
 
Rada města ruší: 
 
3492/R/290822: 
 
své usnesení č. 3420/R/080822, kterým doporučilo zastupitelstvu města schválit 
prodej 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, 
xxx.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
 
Rada města stanovuje: 
 
3493/R/290822: 
 
postup hodnocení předložených nabídek pro výběr vítězného zájemce ve věci 
záměru prodeje části pozemku v lokalitě Jihozápad, plocha B. bytové domy, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
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3494/R/290822: 
 
postup hodnocení předložených nabídek pro výběr vítězného zájemce ve věci 
záměru prodeje části pozemku v lokalitě Jihozápad, plocha C. rodinné řadové domy, 
dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
 
 
 
 
 
V Moravské Třebové 29.08.2022 
Zapsal: Mgr. Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


