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Usnesení 
 
z 125. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 10.10.2022 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
3562/R/101022: 
 

předložený program schůze rady města. 
  
 

3563/R/101022: 
 

navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská 
Třebová pro rok 2022 na 55.555.000 Kč (vč. dotace z MPSV popř. ostatních 
ministerstev, náhrad, bez zákonných odvodů, vč. OON). 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3564/R/101022: 
 

navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Městská knihovna Ladislava z 
Boskovic v Moravské Třebové pro rok 2022 na 2.830.000 Kč (vč. náhrad, bez 
zákonných odvodů, vč. OON). 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3565/R/101022: 
 

navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Kulturní služby města Moravská 
Třebová pro rok 2022 na 6.520.000 Kč (vč. náhrad, OON a příspěvků od ostatních 
subjektů, bez zákonných odvodů). 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3566/R/101022: 
 

plat vč. příplatků následujícím ředitelům příspěvkových organizací města Moravská 
od 01.11.2022: 
- Mgr. Zdence Šafaříkové, ředitelce Základní školy U Kostela Moravská Třebová, 

- Mgr. Petru Vágnerovi, řediteli Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, 

okres Svitavy, 

- Haně Zmeškalové, DiS., ředitelce I. Mateřské školy Piaristická 137, Moravská 

Třebová, okres Svitavy, 

- Magdě Srncové, ředitelce II. Mateřské školy Jiráskova 1141, Moravská Třebová, 

okres Svitavy, 

- Bc. Andree Aberlové, ředitelce Domu dětí a mládeže a zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků Moravská Třebová,  

- Mgr. Pavlu Vaňkátovi, řediteli Základní umělecké školy Moravská Třebová,  

- Mgr. Lence Greplové, ředitelce Městské knihovny Ladislava z Boskovic v 

Moravské Třebové, 

- Mgr. Milanu Janouškovi, řediteli Sociálních služeb města Moravská Třebová, 
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- MgA. Marii Blažkové, ředitelce Kulturních služeb města Moravská Třebová, 

v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3567/R/101022: 
 

předložený aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace II. Mateřská škola, 
Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy pro rok 2022.  
  

Z: Dana Buriánková 
 
3568/R/101022: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 768 o výměře 825 m2, druh pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba objektu č. p. 405, v ul. Josefské č. o. 12  v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
3569/R/101022: 
 

záměr pachtu pozemku parc. č. 870/1 o celkové výměře 911 m2 a pozemku parc. č. 
870/2 o celkové výměře 103 m2, oba v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
ul. Jateční, za účelem využití jako zahrady. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3570/R/101022: 
 

pacht části pozemku parc. č. 2771/86 o výměře 63 000 m2, druh pozemku orná půda, 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, za účelem zemědělského využití, 
společnosti PAVLÍK a společníci s.r.o., IČO: 25948431, se sídlem Nerudova 
1167/48, 571 01 Moravská Třebová, za účelem zemědělského využití. Pachtovní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. 
Pachtovné bude stanoveno ve výši 2 % z průměrné ceny zemědělských pozemků, 
která je stanovena dle vyhlášky Ministerstva zemědělství a Ministerstva financí č. 
298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými 
základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů, pro 
katastrální území Moravská Třebová na 8,55 Kč/m2 bez DPH. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3571/R/101022: 
 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a následné uzavření 
vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Moravská Třebová jako 
(budoucím) povinným a společností QANTO s.r.o., IČO: 48172766, se sídlem Na 
Slatince 3279/3, 106 00 Praha 10, jako (budoucím) oprávněným, spočívající ve 
zřízení služebnosti okapu (dle § 1270 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) 
ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 2680/19 a k tíži pozemku parc. č. 2680/4, v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, za účelem zajištění odvodu dešťové 
vody ze střechy budovy č. p. 1352. Rozsah služebnosti bude vyznačen v 
geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení služebnosti. 
Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za úplatu formou jednorázové odměny 
ve výši 200 Kč za každý započatý metr délkový zařízení uloženého v budoucím 
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služebném pozemku, nejméně však 2 000 Kč. K této částce bude připočtena daň z 
přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. Náklady 
spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný ze služebnosti. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3572/R/101022: 
 

uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 25/2008 uzavřené mezi městem 
Moravská Třebová jako pronajímatelem a TJ Slovan Moravská Třebová, z.s., IČO: 
43508511, se sídlem Nádražní 1145/12, 571 01 Moravská Třebová, jako nájemcem, 
dle předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3573/R/101022: 
 

uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě č. OISM - 0129/20 o úhradě nákladů na komunikaci, 
se společností GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 
27295567, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Petr Matějka 
 
3574/R/101022: 
 

uzavření smlouvy s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku "DATA_VPN 
PL_40288" firmou ha-vel internet s.r.o., se sídlem Ostrava, Muglinov, Slezská 
Ostrava, Olešní 587/11a, IČO: 25354973 podle předloženého návrhu. 
  

Z: Ing. Marek Němec 
 
3575/R/101022: 
 

uzavření smlouvy s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
"DATA_INTERNET-SYM PL_30122" firmou ha-vel internet s.r.o., se sídlem Ostrava, 
Muglinov, Slezská Ostrava, Olešní 587/11a, IČO: 25354973 podle předloženého 
návrhu. 
  

Z: Ing. Marek Němec 
 
3576/R/101022: 
 

uzavření licenční smlouvy pro programový produkt Evidence sociálních agend s 
podnikatelem xxx, xxx, IČO: 48463850, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Ing. Marek Němec 
 
3577/R/101022: 
 

prodej notebooku Lenovo V330 s brašnou a mobilního telefonu Xiaomi Redmi Mi 9 
Bc. Vieře Mazalové, DiS., vedoucí odboru investic a správy majetku, v souladu s 
předloženým návrhem kupní smlouvy.  
  

Z: Pavel Šafařík 
 
3578/R/101022: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Nové vybavení muzea v budově 
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Latinské školy", účastníka  Expoline AT, s r.o., U střelnice 733, 569 43 Jevíčko, IČO: 
28802209. 
  

Z: MgA. Marie Blažková 
 
3579/R/101022: 
 

uzavření Kupní smlouvy dle předloženého návrhu s vítězem zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku "Nové vybavení muzea v budově Latinské školy", uchazečem 
Expoline AT, s.r.o., U střelnice 733, 569 43 Jevíčko, IČO: 28802209. 
  

Z: Marie Blažková 
 
3580/R/101022: 
 

uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. OISM – 0104/20 na akci „Obnova 
měšťanského domu Bránská 46/19, Moravská Třebová“ s firmou JS Moravská 
Třebová s.r.o., Linhartice 60, 571 01 Linhartice, IČO: 28811852, podle předloženého 
návrhu.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
3581/R/101022: 
 

předložený vzor smlouvy o těžbě dřeva v městských lesích a smlouvy kupní, jejímž 
předmětem je závazek objednatele poskytnout zhotoviteli právo vytěžit stromy 
vyznačené v porostu a umožnit mu nabýt vlastnické právo k dříví, které vytěžením 
stromů vznikne, a to vše za podmínek specifikovaných touto smlouvou. 
  

Z: Tereza Sísová 
 
3582/R/101022: 
 

navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace II. Mateřská škola, Jiráskova 
1141, Moravská Třebová, okres Svitavy pro rok 2022 ve výši 295.000 Kč prostředků 
(bez dotací MŠMT, vč. náhrad, bez zák. odvodů, vč. OON). 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3583/R/101022: 
 

žádost o výpůjčku dvorany muzea na akci "Technohrátky 2022"  pro žáky ZŠ regionu 
MTJ a Svitavska, která probíhá ve spolupráci s Pardubickým krajem, v termínu 2. 
listopadu 2022 od 8:00 do 14:00 hodin, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Michala Duží Mazánková 
 
3584/R/101022: 
 

uzavření Dodatku č. 232/C1/2022/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z 
rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci „Stezka pro 
chodce a cyklisty - Moravská Třebová - Útěchov - II. a III. etapa“ se Státním fondem 
dopravní infrastruktury se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508, v 
souladu s předloženým návrhem.  
  

Z: Petr Matějka 
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Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
3585/R/101022: 
 

schválit výkup pozemku parc. č. 2936/7 o výměře 7 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, ostatní komunikace, (který vznikl GP č. 3233-12/2021) z vlastnictví 
společnosti KAYSER IMMOBILIEN s.r.o., Voctářova 2449/5, Libeň, 18000 Praha 8, 
IČO: 27624510, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 1.400 Kč, která bude 
prodávající stranou uhrazena do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené 
s převodem nemovitosti uhradí město Moravská Třebová.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
3586/R/101022: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
 

3587/R/101022: 
 

předložený zápis z jednání komise památkové péče ze dne 17.08.2022. 
  
 

3588/R/101022: 
 

předložené zápisy z jednání samosprávné komise Boršov ze dne 24.05.2022 a 
30.08.2022. 
  
 

3589/R/101022: 
 

potřebu vyčlenění prostředků na modernizaci protipožárního systému zámku tak, aby 
odpovídal aktuálním normám, a doporučuje zařadit je do nejbližší rozpočtové změny.  
  

Z: Dana Buriánková 
 
3590/R/101022: 
 

ukončení nájemní smlouvy č. 448 o nájmu Kavárny na Knížecí louce  ze dne 
03.05.2022, uzavřené mezi Technickými službami Moravská Třebová s.r.o., jako 
pronajímatelem v zastoupení, a DJ TRANSPORT s.r.o., IČO: 02787831, se sídlem 
č.p. 42, 569 07 Radiměř, jako nájemcem, a to ke dni 31.10.2022.   
  
 

3591/R/101022: 
 

opětovnou žádost xxx, bytem 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 zmocňuje: 
 
3592/R/101022: 
 

vedoucí odboru majetku města Městského úřadu Moravská Třebová k podpisu 
smlouvy o těžbě dřeva v městských lesích a smlouvy kupní, jejímž předmětem je 
závazek objednatele poskytnout zhotoviteli právo vytěžit stromy vyznačené v porostu 
a umožnit mu nabýt vlastnické právo k dříví, které vytěžením stromů vznikne, a to 
vše za podmínek specifikovaných touto smlouvou. 
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Z: Tereza Sísová 
 
Rada města povoluje: 
 
3593/R/101022: 
 

v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, 
výjimku z nejvyššího počtu žáků Základní umělecké škole Moravská Třebová pro 
školní rok 2022/2023. 
  

Z: Ivana Kelčová 
 
Rada města odkládá: 
 
3594/R/101022: 
 

projednání tisku č. 16 - Výpověď smlouvy o nájmu NP.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
V Moravské Třebové 10.10.2022 
Zapsal: Mgr. Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


