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

Usnesení 
 
z 3. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 05.12.2022 

od 19:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká č.o. 2 
  
Rada města schvaluje: 
 
84/R/051222: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
85/R/051222: 
 
zařazení bytu č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 v domě č. p.  46 v ul. Bránské č. o. 19 v Moravské 
Třebové do kategorie startovacích bytů. 
  
Z: Michaela Hečková 
 
86/R/051222: 
 
záměr pronájmu bytu č. 1 o velikosti 2 + 1, bytu č. 2 o velikosti 1 + 1, bytu č. 3 o 
velikosti 2 + 1 a bytu č. 4 o velikosti 2 + 1, všechny byty v  v domě č. p.  46 v ul. 
Bránské č. o. 19 v Moravské Třebové, a to v souladu s VP č. 2/2022, Pravidla pro 
přidělování startovacích bytů ve vlastnictví města Moravská Třebová. Termín 
prohlídky bytů pro zájemce je stanoven dne 21.12.2022 od 15:00 do 16:00 hod. 
Žádost o přidělení startovacího bytu lze podat nejpozději do 06.01.2023 do 12:00 
hod. v případě splnění podmínek dle VP č. 2/2022, Pravidel. Každá žádost se 
bude hodnotit bodovacím systémem dle kritérií stanovených VP č. 2/2022, 
Pravidly. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 72 Kč/1 m2. Z takto stanoveného 
nájemného bude během 1. a 2. roku nájmu poskytnuta sleva 50 % a 3. rok sleva 
30 %. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 12 měsíců. Smlouva 
může být prodloužena na základě žádosti nájemce, a to v jednotlivých případech 
maximálně o 12 měsíců tak, aby celková doba nájmu nepřesáhla 36 měsíců.    
  
Z: Michaela Hečková 
 
87/R/051222: 
 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 - Podpora subjektů 
činných v oblasti kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2022 ve 
výši 40.000 Kč na realizaci akce Výstava ke dnům evropského kulturního dědictví 
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Město Moravská Třebová 
nám. T. G. Masaryka 32/29 
571 01 Moravská Třebová  

2022 s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, 
IČO: 70892822, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
88/R/051222: 
 
pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 98,2 m2, nacházejícího se v 
domě č. p. 1664 v ul. Komenského č. o. 44 v Moravské Třebové subjektu Charita 
Moravská Třebová, IČO: 65189418, se sídlem 57101 Moravská Třebová - Město, 
Kostelní nám. 24/3, zastoupenému Ludmilou Dostálovou MBA, ředitelkou 
organizace, za účelem realizace projektu Komunitní sociální práce. Smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou 3 roky s platností od 01.01.2023 do 31.12.2025. 
Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 2532/031297. 
  
Z: Michaela Hečková 
 
89/R/051222: 
 
uzavření Dodatku č. 2 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 
 
Rada města souhlasí: 
 
90/R/051222: 
 
s přijetím nepatrného majetku z titulu nedoplatku starobního důchodu po 
zemřelém xxx,  r. č. xxx, naposledy trvale  bytem xxx, zemř. dne xxx  v Moravské 
Třebové, xxx. 
  
Z: Marie Hrazděrová 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
91/R/051222: 
 
čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby města 
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Město Moravská Třebová 
nám. T. G. Masaryka 32/29 
571 01 Moravská Třebová  

Moravská Třebová k nákupu 1 ks polohovatelné vany a dvou kusů vakových 
zvedáků v celkové pořizovací ceně 408.211,69 Kč včetně DPH. 
  
92/R/051222: 
 
čerpání částky 33.177 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Kulturní 
služby města Moravská Třebová a její využití k rozvoji činnosti organizace.  
  
Rada města jmenuje: 
 
93/R/051222: 
 
5člennou výběrovou komisi pro posouzení žádostí o přidělení startovacího bytu 
č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 v domě č. p. 46 v ul. Bránské č. o. 19 v Moravské Třebové ve 
složení: 
- Ing. Michaela Hečková 
- Andrea Drozdová Šramová 
- Ing. Daniela Maixnerová 
- Irena Wölfelová 
- Ing. Václav Dokoupil 
  
Z: Michaela Hečková 
 
 
V Moravské Třebové 05.12.2022 
Zapsal: Mgr. Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Charvát 
starosta města 

 
 
 

Mgr. Václav Dokoupil  Ing. Miloš Mička 
místostarosta města  místostarosta města 

 
 


