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Město Moravská Třebová 
nám. T. G. Masaryka 32/29 
571 01 Moravská Třebová  

Usnesení 
 
z 1. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.11.2022 od 

17:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1/R/071122: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
2/R/071122: 
 
výpůjčku notebooků vyjmenovaným členům rady města Mgr. Bc. Lence Bártové, 
Jiřímu Šedovi a Ing. Zbyňku Šmucerovi podle předloženého návrhu. 
  
Z: Ing. Marek Němec 
 
3/R/071122: 
 
prodej notebooku HP ProBook 450 G5 (inv. č. INF 648) a mobilního telefonu Huawei 
P30 Pro (inv. č. 1944) Petru Frajvaldovi v souladu s předloženým návrhem kupní 
smlouvy. 
  
Z: Ing. Marek Němec 
 
4/R/071122: 
 
prodej notebooku HP ProBook 450 G5 (inv. č. INF 649) a mobilního telefonu Xiaomi 
Redmi Note 7 (inv. č. 1940) Ing. Miloši Mičkovi v souladu s předloženým návrhem 
kupní smlouvy. 
  
Z: Ing. Marek Němec 
 
5/R/071122: 
 
prodej notebooku HP ProBook 450 G5 (inv. č. INF 650) Ing. Pavlu Charvátovi v 
souladu s předloženým návrhem kupní smlouvy. 
  
Z: Ing. Marek Němec 
 
6/R/071122: 
 
prodej notebooku HP ProBook 450 G5 (inv. č. INF 651) Ing. Josefu Jílkovi v souladu 
s předloženým návrhem kupní smlouvy. 
  
Z: Ing. Marek Němec 



 

2 
 

Město Moravská Třebová 
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7/R/071122: 
 
prodej notebooku HP ProBook 450 G5 (inv. č. INF 652) Mgr. Leopoldu Königovi v 
souladu s předloženým návrhem kupní smlouvy. 
  
Z: Ing. Marek Němec 
 
8/R/071122: 
 
prodej notebooku HP ProBook 450 G5 (inv. č. INF 653) Ing. Martinu Sedlákovi v 
souladu s předloženým návrhem kupní smlouvy. 
  
Z: Ing. Marek Němec 
 
9/R/071122: 
 
záměr prodeje movitého majetku města – PU panelů tloušťky 60 mm uvedených v 
přiloženém soupise za cenu 100 Kč/1 m2 bez DPH. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
10/R/071122: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 2258 o výměře 228 m2, druh pozemku trvalý travní 
porost v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Olomoucká.   
  
Z: Michaela Hečková 
 
11/R/071122: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 1739/48 o výměře 42 m2, druh pozemku trvalý travní 
porost v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Brněnská.   
  
Z: Michaela Hečková 
 
12/R/071122: 
 
záměr pronájmu nebytového prostoru o výměře 98,2 m2 v objektu č. p. 1664 v ul. 
Komenského č. o. 44 v Moravské Třebové. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
3 roky s platností od 01.01.2023. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města 
č. 2532/031297. 
  
Z: Michaela Hečková 
 
13/R/071122: 
 
nájem části pozemku parc. č. 1120/1 o výměře 12 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Sluneční, xxx, trvale bytem xxx, xxx, za účelem uložení dřeva. 
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Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a 
nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 2276/R/260421, bod 2, ve výši 
10 Kč/1 m2/1 rok. 
  
Z: Michaela Hečková 
 
14/R/071122: 
 
nájem pozemku parc. č. 213/6 o výměře 15 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Piaristická, xxx, trvale bytem xxx, za účelem uložení dřeva a 
jiných movitých věcí (stavební materiál, technika, vybavení atd.). Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné bude 
stanoveno dle usnesení rady města č. 2276/R/260421, bod 2, ve výši 10 Kč/1 m2/1 
rok. 
  
Z: Michaela Hečková 
 
15/R/071122: 
 
pacht pozemku parc. č. 870/1 o výměře 911 m2 a pozemku parc. č. 870/2 o výměře 
103 m2, oba v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Jateční, xxx, trvale 
bytem xxx, za účelem využití jako zahrady. 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. Platnost 
původní Nájemní smlouvy č. 20/2006 uzavřené dne 16. 10. 2006 mezi městem 
Moravská Třebová a xxx zaniká dnem nabytí účinnosti nové pachtovní smlouvy. 
  
Z: Michaela Hečková 
 
16/R/071122: 
 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následné 
uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Moravská 
Třebová jako (budoucím) povinným a společností ERD, a.s., IČO: 28480775, se 
sídlem Říční 456/10, 118 00 Praha 1, jako (budoucím) oprávněným, spočívající ve 
zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemků parc. č. 5320, 5234 a 5237 a ve 
prospěch pozemku parc. č. 5247, v obci Moravská Třebová a katastrálním území 
Boršov u Moravské Třebové, za účelem zřízení a provozování kabelového vedení 
vysokého napětí. 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 ve 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 z věcného břemene. 
  
Z: Michaela Hečková 
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17/R/071122: 
 
pořádání trhů na nám. T. G. Masaryka v Moravské Třebové organizovaných Jiřím 
Němcem, IČO: 62069659, bytem Chotěboř, ul. Kosmonautů 1580/44 v termínech 
05.04., 21.06., 20.09. a 13.12.2023 za částku ve výši 20.000 Kč/trh. 
  
Z: Michaela Hečková 
 
18/R/071122: 
 
uzavření Dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zajištění přeložky 
zařízení distribuční soustavy č. Z_S14_12_8120084993  pro účely stavby „Stezka 
pro chodce a cyklisty Moravská Třebová - Útěchov - II. a III. etapa“ se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČO: 
24729035, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
19/R/071122: 
 
uzavření smlouvy o dílo na zhotovení „Dokumentace pro provedení stavby na akci 
Napojení ulic Dr. Jánského a Dr. Loubala na nové komunikace II. a III.“ s firmou 
APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička, IČO: 27492851, dle předloženého 
návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
20/R/071122: 
 
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. OISM - 0043/22 "Výměna kanalizace ul. 
Nerudova, Moravská Třebová" se společností BS - IMEX, spol. s r.o., Zvonařka 
408/16, 617 00 Brno, IČO: 63476711, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
21/R/071122: 
 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM – 0178/2022 na akci „Modernizace 
muzea - Rekonstrukce Latinské školy“ s firmou JS Moravská Třebová s.r.o., 
Linhartice 60, 571 01 Linhartice, IČO: 28811852, podle předloženého návrhu.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
22/R/071122: 
 
předložený plán zimní údržby pro zimní období 2022–2023. 
  
Z: Vítězslav Škrabal 
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23/R/071122: 
 
uzavření Závěrkového listu s vítězem výběrového řízení firmou Pražská plynárenská, 
a.s.,  se sídlem Národní 37, 110 00  Praha 1 - Nové Město, IČO: 60193492, na 
dodávku zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v 
kategorii maloodběr pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a 
obchodní společnost, od 01.01.2023 do 31.12.2023.  
  
Z: Michaela Hečková 
 
Rada města nesouhlasí: 
 
24/R/071122: 
 
s ubytováním xxx, ubytované xxx, na městské ubytovně v ul. Brněnské č. o. 50 v 
Moravské Třebové.   
  
Z: Michaela Hečková 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
25/R/071122: 
 
svěřit místostarostům města v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úkoly v 
následujících oblastech: 
 
1. uvolněný místostarosta města 
- životní prostředí, komise životního prostředí 

- sociální politika a zaměstnanost (Sociální služby města, romská problematika, 

komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti, kontakt s Úřadem práce) 

- zdravotnictví 

- městské části (Boršov, Sušice, Udánky), samosprávné komise 

- rozvoj turistického ruchu, kontakt s Turistickým informačním centrem 

- kultura, Kulturní služby města 

- městský informační systém (městský rozhlas, MTZ, TIC, informování veřejnosti, 

informační systém úřadu)  

- kontakt s partnerskými městy (Vlaardingen, Banská Štiavnica, Staufenberg)  

- projekt Zdravé město a Místní agenda 21 (zodpovědný politik) 

- sport 

 

2. neuvolněný místostarosta měst 

- vodovody a kanalizace (zastupování města ve Skupinovém vodovodu) 

- financování a hospodaření města, spolupráce s finančním výborem zastupitelstva 

- investiční rozvoj města 
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- školství a mládež, školy a školská zařízení, komise pro výchovu a vzdělávání  

- bytová politika, bytová komise  

 
Z: Tereza Sísová 
 
26/R/071122: 
 
schválit následující zastupování města v partnerských organizacích: 
 
1.   Region Moravskotřebovska a Jevíčska  
      starosta města 
2.   Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska  
      uvolněný místostarosta města 
3.   Českomoravské pomezí  
      uvolněný místostarosta města 
4.   Sdružení měst a obcí regionu Východní Čechy pro podporu cestovního ruchu  
      starosta města 
5.   Spolek pro výstavbu dálnice D11/R11 a rychlostní silnice R35 
      starosta města 
6.   Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43  
      starosta města 
7.   Skupinový vodovod Moravskotřebovska 
      neuvolněný místostarosta města 
8.   Národní síť Zdravých měst České republiky 
      uvolněný místostarosta města, zodpovědný politik 
9.   Partnerství pro městskou mobilitu, zájmové sdružení právnických osob 
      uvolněný místostarosta města 
10. VHOS a.s. 
      neuvolněný místostarosta města 
11. Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, zájmové sdružení 
právnických osob 
      starosta města 
12. MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. 
      starosta města 
13. LIKO a.s. 
      člen zastupitelstva města Petr Frajvald 
14. Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis 
      neuvolněný místostarosta města 
  
Z: Tereza Sísová 
 
27/R/071122: 
 
schválit vklad majetku města inv. č. 3327 TS - vodovodní přípojka parc. č. 2304/1 - 
Moravská Třebová (FO) v pořizovací ceně 11.314,70 Kč, inv. č. 3328 TS - vodovodní 
přípojka parc. č. 2304/1 - Moravská Třebová (FO) v pořizovací ceně 11.314,70 Kč a 
inv. č. 3329 TS - vodovodní přípojka parc. č. 2304/1 - Moravská Třebová (FO) v 
pořizovací ceně 11.314,70 Kč do svazku obcí Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska, IČO: 72053453, se sídlem Nádražní 1430/6, Moravská Třebová 
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za podmínek § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
28/R/071122: 
 
schválit prodej bytové jednotky č. 1480/12 o vel. 3+1 a výměře 71,30 m2, v  domě č. 
o. 19, č. p. 1480, v ul. Nádražní, včetně podílu o vel. id. 737/10000 na společných 
částech domu a na pozemku parc. č. 3932, v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část Předměstí, ul. Nádražní, xxx, bytem xxx, za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 2.132.000 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.               
  
Z: Michaela Hečková 
 
29/R/071122: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 2826/22 o výměře 118 m2, druh pozemku orná půda 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová xxx, bytem xxx za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 14.160 Kč. Dále kupující uhradí poměrnou část 
nákladů na geometrický plán ve výši 7.615 Kč.    
  
Z: Michaela Hečková 
 
30/R/071122: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 2826/23 o výměře 4 m2, druh pozemku orná půda v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová xxx, bytem xxx za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 480 Kč. Dále kupující uhradí poměrnou část nákladů na 
geometrický plán ve výši 250 Kč.    
  
Z: Michaela Hečková 
 
31/R/071122: 
 
schválit prodej podílu ideálních 554/10000 pozemku parc. č. 2776 o výměře 396 m2, 
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním  území Moravská 
Třebová, část Předměstí xxx, bytem xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
11.409 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.         
  
Z: Michaela Hečková 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
32/R/071122: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
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33/R/071122: 
 
předložený zápis z jednání komise rady města Sbor pro občanské záležitosti ze dne 
12.09.2022. 
  
34/R/071122: 
 
předložené rozdělení kompetencí mezi starostu a místostarosty. 
  
35/R/071122: 
 
čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace I. Mateřská škola, Piaristická 137, 
Moravská Třebová, okres Svitavy do výše 52.000 Kč a její využití k rozvoji činnosti 
organizace. 
  
36/R/071122: 
 
čerpání částky 1.405 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace II. Mateřská 
škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy a její využití k rozvoji 
činnosti organizace. 
  
37/R/071122: 
 
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet svazku obcí 
Českomoravské pomezí, IČO: 75115662, za rok 2021.  
  
38/R/071122: 
 
vítěze výběrového řízení firmu Pražská plynárenská, a.s.,  se sídlem Národní 37, 110 
00  Praha 1 - Nové Město, IČO: 60193492, na dodávku zemního plynu v rámci 
sdružených služeb dodávky zemního plynu v kategorii maloodběr pro město 
Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost, od 
01.01.2023 do 31.12.2023.  
  
Z: Michaela Hečková 
 
Rada města jmenuje: 
 
39/R/071122: 
 
Mgr. Václava Dokoupila, místostarostu města Moravská Třebová, členem redakční 
rady Moravskotřebovského zpravodaje a Bc. Jonáše Krummera, mluvčího města, 
předsedou redakční rady.  
  
Z: Václav Dokoupil 
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Rada města pověřuje: 
 
40/R/071122: 
 
výkonem občanských sňatků (tj. přijímáním projevu vůle snoubenců, že spolu 
vstupují do manželství) a dalších slavnostních obřadů: 
 
- Mgr. Václava Dokoupila 
- Ing. Miloše Mičku 
- Jiřího Šedu 
- Ing. Zbyňka Šmucera 
- Ing. Danielu Maixnerovou 
- PaedDr. Hanu Horskou 
- Mgr. Miroslava Muselíka 
 
Při jejich provádění jsou výše uvedení oprávněni používat závěsný odznak se 
státním znakem České republiky.  
  
Z: Tereza Sísová 
 
41/R/071122: 
 
výkonem slavnostních obřadů tajemnici městského úřadu Mgr. Terezu Sísovou. Při 
provádění těchto obřadů je tajemnice oprávněna používat závěsný odznak se 
státním znakem České republiky.  
  
Z: Tereza Sísová 
 
Rada města zřizuje: 
 
42/R/071122: 
 
následující komise rady města: 
- komise dopravní 

- komise pro investice a strategické plánování 

- komise bytová 

- komise památkové péče 

- komise pro výchovu a vzdělávání 

- komise sociální, zdravotní a péče o děti 

- komise Sbor pro občanské záležitosti 

- komise Zdravého města a MA21 

- komise životního prostředí 

- komise pro prevenci kriminality 

- samosprávná komise Boršov  

- samosprávná komise Sušice 

- samosprávná komise Udánky  

  
Z: Tereza Sísová 
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Rada města ukládá: 
 
43/R/071122: 
 
vedoucí odboru majetku města jednat ve věci prodeje pozemku parc. č. 2258 o ceně 
ve výši 120 Kč/m2. 
  
Z: Michaela Hečková 
 
 
V Moravské Třebové 07.11.2022 
Zapsal: Mgr. Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Charvát 
starosta města 

 
 
 

Mgr. Václav Dokoupil  Ing. Miloš Mička 

místostarosta města  místostarosta města 
 
 


