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

Usnesení 
 
z 2. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.11.2022 od 

16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
44/R/211122: 
 

předložený program schůze rady města. 
  
 

45/R/211122: 
 

následující termíny schůzí rady města v roce 2023: 16.01., 30.01., 27.02., 13.03., 
03.04., 17.04., 29.05., 12.06., 10.07., 24.07., 07.08., 21.08., 25.09., 09.10., 06.11., 
20.11., 18.12., a to vždy od 16:00 hod., v případě, že bude předcházet schůze rady 
jako valné hromady, začátek od 17:00 hod. 
  

Z: Tereza Sísová 
 
46/R/211122: 
 

následující termíny schůzí rady města jako jediného společníka obchodní společnosti 
Technické služby Moravská Třebová s.r.o. při výkonu funkce valné hromady 
společnosti v roce 2023: 27.02., 29.05., 07.08., 25.09., 06.11. a to vždy od 16:00 
hod. 
  

Z: Tereza Sísová 
 
47/R/211122: 
 

uzavření smlouvy č. OF – 0116/22 o vytvoření a užití díla mezi Městem Moravská 
Třebová a xxx, bytem xxx, dle předloženého návrhu.  
  

Z: Tereza Sísová 
 
48/R/211122: 
 

předložený aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace Sociální služby 
města Moravská Třebová pro rok 2022.  
  

Z: Dana Buriánková 
 
49/R/211122: 
 

uzavření Turistického informačního centra v Moravské Třebové ve dnech od 
23.12.2022 do 31.12.2022.  
  

Z: Dana Buriánková 
 
50/R/211122: 
 

vnitřní předpis č. 2/2022, Pravidla pro přidělování startovacích bytů ve vlastnictví 
města Moravská Třebová, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Petra Zábranová 
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Město Moravská Třebová 
nám. T. G. Masaryka 32/29 
571 01 Moravská Třebová  

 
51/R/211122: 
 

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání - Kavárny Na Knížecí louce o výměře 
92,38 m2, nacházejícího se v budově č. p. 1665 v ul. Gorazdově č. o. 14 v Moravské 
Třebové. Smlouva s novým nájemcem bude uzavřena na dobu neurčitou. Smlouvu 
lze vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní dobou 1 měsíc tak, aby nájem skončil 
ke konci sezony, tedy k datu 31. října. Měsíční nájemné bude stanoveno dohodou ve 
výši 3.500 Kč bez DPH. Nájemci bude poskytnuta sleva z nájmu ve výši 70 %  za 
období od 01.11. do 31.03. následujícího roku. 
 
Nájemce se zavazuje dodržovat tyto podmínky pronájmu: 
- využití prostor pro zajištění občerstvení návštěvníků, kavárna bude mít povinný 

sezonní provoz od 1. dubna do 31. října (provoz ve zbývající části roku je na vůli 

provozovatele). ZÁJEMCE NAVRHNE OTEVÍRACÍ DOBU. Jedenkrát týdně může 

nájemce stanovit sanitární den, a to mimo pátek – neděle  

- nájemce je povinen umožnit návštěvníkům areálu Knížecí louky bezplatné použití 

hygienického zázemí (WC) v kavárně  

- nájemce zajistí běžnou údržbu a provoz hygienického zázemí. Pronajímatel bude 

nájemci hradit měsíčně 1.000 Kč na zajištění tohoto provozu 

- nájemce je povinen bezplatně zpřístupnit veřejnosti dětské hřiště navazující na 

kavárnu; správu, bezpečný provoz a úklid hřiště zajišťuje nájemce bezúplatně; 

opravy a údržbu dětského hřiště zajišťují Technické služby Moravská Třebová 

s.r.o.; pronajímatel hradí náklady na zajištění a provedení pravidelných revizí 

hracích prvků na hřišti 

- nájemce nesmí provádět stavební a jiné úpravy a nesmí měnit vybavení prostoru 

bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele 

- zákaz kouření v celé budově 

- zákaz umisťování výherních hracích přístrojů a videoloterijních terminálů 

- dodržovat provozní řád a dále hygienické, bezpečnostní, požární a další zákonné 

předpisy 
  

Z: Michaela Hečková 
 
52/R/211122: 
 

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání - gastrozařízení v areálu 
Moravskotřebovského aquaparku - v objektu bez č. p. a ev. č. na pozemku parc. č.  
2582/18 v ul. Tyršově v Moravské Třebové.  
Smlouva s novým nájemcem bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s automatickou 
obnovou, pokud jedna ze smluvních stran smlouvu nevypoví. Smlouvu lze vypovědět 
vždy k 31.10. kalendářního roku. Výpověď musí být druhé straně doručena 
nejpozději do 15.10. kalendářního roku.   
Roční nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 100.000 Kč bez DPH. Nájemce se 
zavazuje hradit nájemné v termínech a výši takto: 
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Město Moravská Třebová 
nám. T. G. Masaryka 32/29 
571 01 Moravská Třebová  

k 15.7. příslušného roku    50.000 Kč bez DPH 
k 15.8. příslušného roku    50.000 Kč bez DPH 
Takto stanovené nájemné akceptuje skutečnost, že reálné zahájení (květen – 
červen) a ukončení (srpen – září) provozní doby aquaparku a gastrozařízení je 
variabilní, vychází z rozhodnutí pronajímatele, který je oprávněn přihlédnout zejména 
ke klimatickým podmínkám, a tato skutečnost nemá vliv na výši stanoveného nájmu. 
Rovněž na výši a úhradu nájemného nebude mít vliv krátkodobé přerušení provozu 
aquaparku, například z důvodu nepříznivého počasí, havárie apod., ani návštěvnost 
aquaparku.  
Nájemce je oprávněn užívat nebytové prostory v období od 1. června do 30. srpna 
příslušného kalendářního roku, vždy však v souladu s provozní dobou 
Moravskotřebovského aquaparku. Nájemce není oprávněn provozovat gastronomické 
a jiné služby v době, kdy je aquapark pro veřejnost uzavřen. Pronajímatel souhlasí s 
provozem gastrozařízení také v měsících květen a září, bude-li aquapark zpřístupněn 
veřejnosti. Pronajímatel si vyhrazuje právo operativně zahájit a ukončit provozní dobu 
dle klimatických podmínek v průběhu měsíců květen a září, tuto skutečnost nájemci 
oznámí předem. Pronajimatel se zavazuje oznámit zahájení sezony včetně schválené 
provozní doby aquaparku vždy 10 dní předem a případnou změnu provozní doby v 
průběhu sezony vždy 3 dny předem nájemci, mimo uzavření aquaparku z důvodu 
nepříznivého počasí.  
  

Z: Michaela Hečková 
 
53/R/211122: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok: 
- na byt č. 3 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové 

s xxx, bytem xxx, s platností od 01.12.2022 

- na byt č. 8 o velikosti 3 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.12.2022  

- na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 v Moravské Třebové 

s xxx, bytem xxx, s platností od 01.12.2022 

- na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Bránské č. o. 10 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.12.2022 

- na byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.12.2022 

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

xxx, s platností od 01.12.2022 

- na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové 

s xxx, bytem xxx, s platností od 01.12.2022 

- na byt č. 17 o velikosti 2 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.12.2022 

- na byt č. 1 o velikosti 1 + 0 v ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.12.2022 

- na byt č. 8 o velikosti 1 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.12.2022 

- na byt č. 5 o velikosti 3 + 1 na Zámeckém náměstí č. o. 1 v Moravské Třebové s 

xxx, bytem xxx, s platností od 01.12.2022  
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Město Moravská Třebová 
nám. T. G. Masaryka 32/29 
571 01 Moravská Třebová  

- na byt č. 10 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, zastoupeným xxx, s platností od 01.12.2022  

- na byt č. 7 o velikosti 1 + 0 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové 

s xxx, bytem xxx, s platností od 01.12.2022 

- na byt č. 10 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.12.2022 

- na byt č. 11 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.12.2022 
 

Z: Michaela Hečková 
 
54/R/211122: 
 

změnu oceňování náhrady za zřízení věcných břemen umístěných v pozemcích ve 
vlastnictví města ve smlouvách uzavřených mezi městem Moravská Třebová a 
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 
Děčín, s platností a účinností od 1. 12. 2022. Výše jednorázové náhrady bude 
stanovena dle aplikace eBřemena.cz, na základě vyhlášky č. 441/2013 Sb., k 
provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších 
předpisů. 
  

Z: Michaela Hečková 
 
55/R/211122: 
 

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 zemního optického 
kabelu a plastové přístupové kabelové komory na pozemcích parc. č. 3873/5, 
3873/6, 2936/61 a 2936/187, 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 na základě vyhlášky 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: Michaela Hečková 
 
56/R/211122: 
 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a následné uzavření 
vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Moravská Třebová jako 
obtíženým, CETIN a. s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 
Praha 9, jako oprávněným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se 
sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jako stavebníkem, za účelem zřízení a 
provozování komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 338/1 a 322, v obci a 
katastrálním území Borušov. Rozsah služebnosti bude vyznačen v geometrickém 
plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení služebnosti. Služebnost bude 
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zřízena na dobu neurčitou za úplatu formou jednorázové odměny ve výši 20 000 Kč 
včetně DPH. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí stavebník. 
  

Z: Michaela Hečková 
 
57/R/211122: 
 

vítěze výběrového řízení na prodej části pozemku parc. č. 2771/86 za účelem 
výstavby bytových domů v lokalitě Jihozápad v Moravské Třebové dle předložené 
studie, společnost Enteria a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČO: 27537790. 
  

Z: Petr Matějka 
 
58/R/211122: 
 

vítěze výběrového řízení na prodej části pozemku parc. č. 2771/86 za účelem 
výstavby rodinných řadových domů v lokalitě Jihozápad v Moravské Třebové dle 
předložené studie, společnost STAVITELSTVÍ – TRUNEC s.r.o., Zimní 823, 566 01 
Vysoké Mýto, IČO: 27528545. 
  

Z: Petr Matějka 
 
59/R/211122: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2019, směrnicí Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku „Demolice garáží st.p. 2818, 
k.ú. Moravská Třebová“ a schvaluje: 
 
1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k podání nabídky: 
 
- AZ Demolice s.r.o., Frýdlantská 111, Horní Chrastava, 463 31 Chrastava, IČO: 

07912935 

- Ridera Bohemia a.s., 28. října 2092/216, 709 00 Ostrava, IČO: 26847833 

- DEMSTAV group, s.r.o., Tř. 1. máje 243, 753 01 Hranice I-Město, IČO: 27844935 

- ANTISTAV s.r.o., Chebská 38/5, 360 06 Karlovy Vary, IČO: 03361985 

- LZ STAVBY A DEMOLICE s.r.o., Langrova 40, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO: 

06978754 

 
2. Hodnoticí komisi ve složení:  
- Ing. Miloš Mička – člen, Ing. Pavel Charvát - náhradník 

- Petr Matějka – člen, Bc. Petra Procházková - náhradník  

- JUDr. Miloš Izák – člen, Ladislav Weinlich - náhradník 

 
3. Hodnoticí kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 

- celková nabídková cena bez DPH - 100 %    
  

Z: Petr Matějka 
 
60/R/211122: 
 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM - 0077/22 na veřejnou zakázku 
Projektová dokumentace "Rekonstrukce kuchyně MŠ Piaristická, Moravská Třebová" 
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se společností STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o., Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto,  
IČO: 27528545, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Petr Matějka 
 
61/R/211122: 
 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM  - 0113/22 na veřejnou zakázku 
"Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky" se společností JAMASTAV 
MORAVIA a.s., se sídlem Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd, IČO: 01586548, dle 
předloženého návrhu.  
  

Z: Petr Matějka 
 
62/R/211122: 
 

uzavření smlouvy o zřízení a provozování systému pro placení parkovného 
prostřednictvím internetového platebního systému MPLA č. MP – 0008/22 mezi 
Městem Moravská Třebová a společností MPLA s.r.o., Slezská 2310/115, Praha 3, 
130 00 Praha 3, IČO: 14106477, v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Radovan Zobač 
 
63/R/211122: 
 

uzavření Smlouvy o dílo na servis věžních hodin s podnikatelem xxx, se sídlem xxx, 
IČO: 73140805, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Pavel Šafařík 
 
64/R/211122: 
 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM - 0150/22 na akci " Zpevněné 
plochy na p.p.č.1457/1" se společností JAMASTAV MORAVIA a.s., Vojtěchov 11, 
798 55 Hvozd, IČO: 01586548, dle předloženého návrhu.   
  

Z: Petr Matějka 
 
Rada města souhlasí: 
 
65/R/211122: 
 

s prodejem dlouhodobého hmotného majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové 
organizaci Sociální služby města Moravská Třebová - automobilu Citroën Berlingo, 
inventární číslo 60015, rok výroby 2006 za 50.000 Kč obchodní společnosti 
Technické služby Moravská Třebová s.r.o., IČO: 25970399. Příjmy z prodeje tohoto 
svěřeného dlouhodobého hmotného majetku budou převedeny do fondu investic 
příspěvkové organizace. 
  

Z: Milan Janoušek 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
66/R/211122: 
 

schválit následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2023: 13.02., 27.03., 
15.05., 26.06., 11.09., 23.10., 04.12., a to vždy od 16:00 hod.  
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Z: Tereza Sísová 
 
67/R/211122: 
 

schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 7/2022  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 330 320,00 23 140,00 353 460,00 
Financování       
8 Změna stavu prostředků na bank. účtech 
(zapojení zůstatků finančních prostředků na 
běžných účtech a účelových fondech) 

2 970,00 -2 770,00 200,00 

Celkové rozpočtové zdroje 333 290,00 20 370,00 353 660,00 
        
Rozpočtové potřeby:       
5+6 Rozpočtové výdaje CELKEM 325 380,00 20 370,00 345 750,00 
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 333 290,00 20 370,00 353 660,00 
 
 
b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace: 
 

  
dotace 2022 

před úpravou 
úprava   dotac

e  
dotace 2022 

po úpravě 
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 
1351, okres Svitavy 

5 241,86 3 736,20 8 978,06 

Kulturní služby města Moravská Třebová 13 782,00 100,00 13 882,00 
Sociální služby města Mor. Třebová 36 398,00 5 540,00 41 938,00 
 
  

Z: Dana Buriánková 
 
68/R/211122: 
 

schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 5.860 Kč příspěvkové 
organizaci Základní škola u Kostela Moravská Třebová na zajištění části provozních 
výdajů projektu realizovaného v rámci výzvy „Implementace Reformy 3.2.2 
Národního plánu obnovy“ - Podpora rovných příležitostí zaměřeného na podporu škol 
s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků, jehož realizátorem je 
Národní pedagogický institut ČR. 
  

Z: Dana Buriánková 
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69/R/211122: 
 

schválit uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 5.860 Kč 
příspěvkové organizaci Základní škola U Kostela Moravská Třebová, na zajištění 
části provozních výdajů projektu realizovaného v rámci výzvy „Implementace 
Reformy 3.2.2 Národního plánu obnovy“ - Podpora rovných příležitostí zaměřeného 
na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků, 
jehož realizátorem je Národní pedagogický institut ČR, v souladu s předloženým 
návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
70/R/211122: 
 

schválit následující pravidla rozpočtového provizoria města Moravská Třebová na I. 
čtvrtletí roku 2023 (v tis. Kč): 
 
Rozpočtové zdroje:  
1+2+3+4 Rozpočtové příjmy CELKEM 57 700,00 
  
Financování:  
8 Změna stavu prostředků na bank. účtech (zapojení 
zůstatku finančních prostředků na běžných účtech a 
účelových fondech) 480,00 
Celkové rozpočtové zdroje 58 180,00 
  
Rozpočtové potřeby:  
5 Běžné výdaje (vč. rozpočtové rezervy) 44 600,00 
6 Investiční (kapitálové) výdaje  11 600,00 
Rozpočtové výdaje CELKEM 56 200,00 
  
Financování:  
8 Splátky dlouhodobých přijatých půjčených 
prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček 1 980,00 
Celkové rozpočtové potřeby 58 180,00 
 
  

Z: Dana Buriánková 
 
71/R/211122: 
 

neschválit prominutí části pohledávky ve výši 350.000 Kč plynoucí z uzavřeného 
soudního smíru, jehož předmětem bylo vyřešení sporu o zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 2.000.000 Kč, společnosti Genext a.s., se sídlem E. F. Buriana 448/1, 500 04 
Hradec Králové, IČO: 25733699. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
72/R/211122: 
 

schválit vklad majetku města inv. č. 3332 TS - vodovodní přípojka parc. č. 2595/2 - 
Moravská Třebová (FO) v pořizovací ceně 14.792,30 Kč do svazku obcí Skupinový 
vodovod Moravskotřebovska, IČO: 72053453, se sídlem Nádražní 1430/6, Moravská 
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Třebová za podmínek § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
73/R/211122: 
 

schválit předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová č. 
4/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s výší 
poplatku 936 Kč/1 poplatníka/1 rok. 
  

Z: Michaela Hečková 
 
74/R/211122: 
 

schválit předložený návrh odměn za rok 2022 pro fyzické osoby, které nejsou členy 
zastupitelstva města, za výkon funkce členů komisí. 
  

Z: Tereza Sísová 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
75/R/211122: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
 

76/R/211122: 
 

rozbor hospodaření města k 31.10.2022. 
  
 

77/R/211122: 
 

cenu vodného od 1. 1. 2023 ve výši 58,19 Kč/m3 s DPH. 
  
 

78/R/211122: 
 

cenu stočného od 1. 1. 2023 ve výši 65,28 Kč/m3 s DPH. 
  
 

79/R/211122: 
 

zařazení akcí Výměna přivaděče Borušov řad E, Oprava VDJ Boršov a Výměna vod. 
ul. Sluneční (ul. Bezručova – Tyršova) do Plánu obnovy svazku obcí Skupinový 
vodovod Moravskotřebovska včetně jejich spolufinancování z rozpočtu města v roce 
2023. 
  
 

80/R/211122: 
 

záměr bezúplatného převodu kostela Povýšení sv. Kříže na hřbitově v Moravské 
Třebové z majetku Římskokatolické farnosti Moravská Třebová, Kostelní nám. 24/3, 
Město, 57101 Moravská Třebová, do vlastnictví města Moravská Třebová. 
  

Rada města vydává: 
 
81/R/211122: 
 

na základě § 23 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
v platném znění a dále dle ust. § 11 a § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v 
platném znění, nařízení č. 3/2022, o vymezení místních komunikací nebo jejich 
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úseků ve městě Moravská Třebová, které lze užít ke stání silničních motorových 
vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a v souladu s 
ustanovením článku 2 odstavce 5 tohoto nařízení ceník úhrady za pořízení 
parkovacího lístku prostřednictvím parkovacích automatů a za pořízení parkovací 
karty a parkovací známky v Moravské Třebové, dle předloženého návrhu.  
  

Z: Petr Václavík 
 
Rada města ruší: 
 
82/R/211122: 
 

své usnesení č. 2462/R/120721, kterým schválila požadavek společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, změnit 
podmínky pro uzavírání smluv o zřízení věcných břemen, a to oceňováním náhrady 
dle znaleckých posudků. 
  

Z: Michaela Hečková 
 
Rada města rozhodla: 
 
83/R/211122: 
 

v souladu s ust. bodu 7 ceníku úhrady za pořízení parkovacího lístku prostřednictvím 
parkovacích automatů, v systému elektronického placení a za pořízení parkovací 
karty v Moravské Třebové z důvodů hodných zvláštního zřetele ve veřejném zájmu o 
bezplatném přidělení parkovacích karet městskému úřadu a příspěvkovým 
organizacím s účinností od 01.01.2023 takto: 
Městský úřad Moravská Třebová - 5 karet 
Základní umělecká škola Moravská Třebová - 5 karet 
Základní škola U Kostela Moravská Třebová - 5 karet 
Kulturní služby města Moravská Třebová - 3 karty 
Knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové - 3 karty 
  

Z: Petr Václavík 
 
V Moravské Třebové 21.11.2022 
Zapsal: Mgr. Tereza Sísová 

 
 

Ing. Pavel Charvát 
starosta města 

 
 
 

Mgr. Václav Dokoupil  Ing. Miloš Mička 

místostarosta města  místostarosta města 
 
 


