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

Usnesení 
 

z 4. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.12.2022 od 
17:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 

  
 
Rada města schvaluje: 
 
100/R/191222: 
 
záměr prodeje části pozemku parc.č. 582/1 o výměře 543 m2, druh pozemku zahrada 
(jedná se o 440 m2)  a části pozemku parc. č. 3808/12 o výměře 858 m2, druh pozemku 
ostatní plocha (jedná se o 76 m2) vše v obci Moravská Třebová a katastrálním území 
Boršov u Moravské Třebové.    
  
Z: Michaela Hečková 
 
101/R/191222: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
102/R/191222: 
 
zapojení města Moravská Třebová do přípravy a realizace Integrovaného plánu rozvoje 
správního obvodu ORP MT dle předloženého návrhu.  
  
Z: Pavel Charvát 
 
103/R/191222: 
 
uzavření smlouvy o spolupráci na zhotovení projektové dokumentace k realizaci stavby 
„Cyklostezka Moravská Třebová - Staré Město“ s obcí Staré Město, IČO: 00277380, se 
sídlem Staré Město 145, 569 32, Staré Město, dle předloženého návrhu.  
  
Z: Pavel Charvát 
 
104/R/191222: 
 
předložené návrhy rozpočtů příspěvkových organizací města na rok 2023. Upraví-li 
zřizovatel výši příspěvku na provoz příspěvkové organizace, je ředitel povinen upravit 
výši nákladů tak, aby rozpočet organizace byl vyrovnaný popř. přebytkový. Totéž platí při 
změně výnosů organizace z jiných zdrojů (doplňková činnost, dotace z Pardubického 
kraje ze státního rozpočtu popř. EU, příspěvek od Úřadu práce,…). 
  
Z: Dana Buriánková 
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105/R/191222: 
 
předložené návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města na 
roky 2024, 2025. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
106/R/191222: 
 
aktualizovaný ceník vstupného a otevírací doby Moravskotřebovského aquaparku od 
plavecké sezóny 2023 v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
107/R/191222: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 2094/1 o výměře 674 m2, druh pozemku ost. 
plocha (jedná se o cca 100 m2), části pozemku  parc. č. 2101/1 o výměře 540 m2, druh 
pozemku ost. plocha (jedná se cca o 10 m2), části pozemku parc. č. 2098 o výměře 417 
m2, druh pozemku ost. plocha (jedná se cca o 20 m2) a části pozemku parc. č. 2096/1 o 
výměře 477 m2, druh pozemku trvalý travní porost (jedná se cca o 310 m2) vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, Předměstí, ul. Nerudova.              
  
Z: Michaela Hečková 
 
108/R/191222: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 3791/1 o výměře 8.702 m2, druh pozemku trvalý 
travní porost (jedná se cca o 30 m2) v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Sušice.  
  
Z: Michaela Hečková 
 
109/R/191222: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 51 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní, za účelem využití jako zahrádky pro pěstování ovoce a 
zeleniny. 
  
Z: Michaela Hečková 
 
110/R/191222: 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 2155 o výměře 240 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Horní, za účelem využití jako zahrady u bytového domu. 
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Z: Michaela Hečková 
 
111/R/191222: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 560, druh pozemku ostatní plocha o celkové 
výměře 774 m2 (nově dle GP se bude jednat o pozemek parc. č. 3922/2 díl "a" o výměře 
68 m2), části pozemku 563/1, druh pozemku ostatní plocha o celkové výměře 1.421 m2 
(nově dle GP se bude jednat o pozemek parc. č. 3922/2 díl "b" o výměře 17 m2) a části 
pozemku parc. 3922, druh pozemku ostatní plocha o celkové výměře 47 m2 (nově dle GP 
se bude jednat o pozemek parc. č. 3922/2 díl "c" o výměře 20 m2) vše v obci Moravská 
Třebová a katastrální území Boršov u Moravské Třebové. 
  
Z: Michaela Hečková 
 
112/R/191222: 
 
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, jako (budoucím) 
oprávněným, za účelem zřízení a provozování kabelového vedení nízkého napětí, 
zemního optického kabelu, pilíře a zemnícího pásku na pozemcích parc. č. 2771/33, 
2771/56, 2771/86 a 2771/55, vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za úplatu formou jednorázové náhrady ve výši 
12 800 Kč dle aplikace eBřemena.cz, 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 
 
113/R/191222: 
 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., IČO: 
27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako oprávněným, za 
účelem zřízení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 2093/1 a 
2094/1, oba v obci a katastrálním území Moravská Třebová. Rozsah věcného břemene je 
vyznačen v geometrickém plánu, který je 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, což dle geometrického plánu činí 2 800 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. 
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Z: Michaela Hečková 
 
114/R/191222: 
 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 
24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jako oprávněným, za účelem zřízení a 
provozování kabelového vedení nízkého napětí na pozemku parc. č. 5124, v obci 
Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové. Rozsah věcného 
břemene je vyznačen v geometrickém plánu, který je nedílnou součástí smlouvy o zřízení 
věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za úplatu formou 
jednorázové odměny ve výši 2 000 Kč dle aplikace eBřemena.cz, 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. 
  
Z: Michaela Hečková 
 
115/R/191222: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok: 
- na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 v ul. Farní č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s 

platností od 01.01.2023 
- na byt č. 2 o velikosti 1 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 

s platností od 01.01.2023  
- na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.01.2023 
- na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.01.2023 
- na byt č. 15 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové se xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.01.2023 
- na byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s 

platností od 01.01.2023 
- na byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Bránské č. o. 10 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, 

s platností od 01.01.2023 
- na byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.01.2023 
- na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s 

platností od 01.01.2023 
- na byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s 

platností od 01.01.2023 
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- na byt č. 2b o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s 
xxx, bytem xxx, s platností od 01.01.2023  

- na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx, s 
platností od 01.01.2023 

  
Z: Michaela Hečková 
 
116/R/191222: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců: 
- na byt č. 5 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 37 v Moravské Třebové s xxx, 

bytem xxx, s platností od 01.01.2023 
- na byt č. 3 o velikosti 3 + 1 v ul. Nádražní č. o. 17 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

txxx, s platností od 01.01.2023 
- na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové s xxx, bytem 

xxx, s platností od 01.01.2023 
  
Z: Michaela Hečková 
 
117/R/191222: 
 
pořádání lunaparku xxx, bytem xxx, v termínech od 06.06.2023 do 18.06.2023 a od 
02.10.2023 do 15.10.2023 s tím, že kromě místního poplatku za užívání veřejného 
prostranství uhradí i částku za pronájem náměstí ve výši 10.000 Kč. 
  
Z: Michaela Hečková 
 
118/R/191222: 
 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí České republiky č. OISM - 0107/21, se Státním fondem životního prostředí 
České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
119/R/191222: 
 
uzavření Smlouvy o poskytování technické podpory k APV CITYWARE s firmou GEOVAP, 
spol. s r.o., se sídlem Pardubice I, Bílé Předměstí, Čechovo nábřeží 1790, IČO: 15049248, 
dle předloženého návrhu. 
  
Z: Ing. Marek Němec 
T: 31.12.2022 
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120/R/191222: 
 
vnitřní předpis č. 3/2022, Pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dřeva, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
121/R/191222: 
 
dodatek č. 5 k vnitřnímu předpisu č. 5/2019 Organizační řád Městského úřadu Moravská 
Třebová, ve znění pozdějších dodatků, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
122/R/191222: 
 
snížení počtu zaměstnanců zařazených do struktury městského úřadu pod odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví ze stávajícího počtu 12 na 10 a s tím spojené snížení 
celkového počtu zaměstnanců města Moravská Třebová zařazených do organizační 
struktury Městského úřadu Moravská Třebová ze stávajících 84 na 82 s účinností od 
01.01.2023. 
  
Z: Tereza Sísová 
 
123/R/191222: 
 
dodatečně předložený aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace Kulturní 
služby města Moravská Třebová pro rok 2021. 
  
Z: MgA. Marie Blažková 
 
124/R/191222: 
 
navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Základní škola Moravská Třebová, 
Palackého 1351, okres Svitavy pro rok 2022 na částku 538.000 Kč (bez dotací MŠMT, vč. 
náhrad, OON, dotací a příspěvků poskytnutých od jiných subjektů, bez zákonných 
odvodů). 
  
Z: Mgr. Petr Vágner 
 
125/R/191222: 
 
uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. OISM - 0134/22 se společností Stavební 



 

7 
  

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

vodohospodářská, s.r.o., se sídlem Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
28771346, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petr Matějka 
 
126/R/191222: 
 
předloženou změnu dispozic smlouvy o bankovních produktech a službách s MONETA 
Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 - Michle, IČO: 
25672720, uzavřené dne 05.11.2020. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
Rada města neschvaluje: 
 
127/R/191222: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 2348/1 o celkové výměře 3.454 m2, druh pozemku 
zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Na Stráni. 
  
Z: Michaela Hečková 
 
128/R/191222: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 3228/1, druh pozemku trvalý travní porost o celkové 
výměře 5.183 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Udánky. 
  
Z: Michaela Hečková 
 
Rada města souhlasí: 
 
129/R/191222: 
 
s přijetím nepatrného majetku ve výši 6.569 Kč z titulu nedoplatku starobního důchodu 
po zemřelém xxx,  r. č. xxx, naposledy trvale bytem xxx,  zemřelém dne xxx  v Moravské 
Třebové, Předměstí č. p. 1634. 
  
Z: Marie Hrazděrová 
 
130/R/191222: 
 
s ubytováním xxx, ukrajinského občana z xxx s uděleným vízem za účelem strpění na 
území ČR, na městské ubytovně v ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové, s tím, že mu 
bude poskytnuta měsíční sleva z poplatku za ubytování ve výši 50 %.   
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Z: Michaela Hečková 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
131/R/191222: 
 
schválit podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku města 
pozemku parc. č. 4087 o výměře 1.735 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová a pozemku parc. č. 5336 o výměře 7.694 m2 druh 
pozemku ostatní plocha, v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové, z  
vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO: 69797111. 
  
Z: Michaela Hečková 
 
132/R/191222: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 1739/48 o výměře 42 m2, druh pozemku trvalý travní 
porost v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Brněnská, xxx, bytem xxx za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 5.040 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy.  
  
Z: Michaela Hečková 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
133/R/191222: 
 
předloženou informaci o dosavadním stavu prací na strategickém dokumentu 
Integrovaný plán rozvoje správního obvodu ORP MT.  
  
134/R/191222: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města. 
 
135/R/191222: 
 
předložený zápis ze schůzky ze dne 25.11.2022 k řešení problematiky koncového 
příjemce odpadu v návaznosti na avízované uzavření skládky Březinka.  
  
 
136/R/191222: 
 
předložený souhrn úsporných energetických opatření na rok 2023.  
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137/R/191222: 
 
jmenování Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Moravská Třebová (dále jen 
Bezpečnostní rada ORP Moravská Třebová) pro volební období 2022 – 2026, jako 
poradního orgánu starosty města pro přípravu na krizové situace ve správním obvodu 
obce s rozšířenou působností, v jejím složení: 
 
Ing. Pavel Charvát – předseda Bezpečnostní rady ORP Moravská Třebová 
Karel Gregor – člen a zároveň tajemník Bezpečnostní rady ORP Moravská Třebová 
Mgr. Václav Dokoupil – člen Bezpečnostní rady ORP Moravská Třebová 
Mgr. Tereza Sísová – člen Bezpečnostní rady ORP Moravská Třebová 
Mgr. Libor Bauer - člen Bezpečnostní rady ORP Moravská Třebová (zástupce Policie ČR) 
Ing. Tomáš Nárožný – člen Bezpečnostní rady ORP Moravská Třebová (zástupce HZS ČR) 
  
138/R/191222: 
 
posouzení vhodnosti pozemku parc.č.  3228/1 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část Udánky pro případnou výstavbu rodinných domů. 
  
139/R/191222: 
 
informaci o postupu prací u akce „Výměna kanalizace ul. Lázeňská“. 
  
140/R/191222: 
 
předloženou studii rozvoje společnosti KAYSER IMMOBILIEN s.r.o., IČO: 27624510, se 
sídlem Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8.  
  
141/R/191222: 
 
dočasné použití finančních prostředků rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného 
výsledku hospodaření Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy v 
roce 2022 na částečné pokrytí nákladů projektu Zpátky do zahrady spolufinancovaného 
z Národního programu životního prostředí, výzvy č. NPŽP 7/2019. 
  
Z: Mgr. Petr Vágner 
 
Rada města jmenuje: 
 
142/R/191222: 
 
následující předsedy a členy komisí rady města: 



 

10 
  

Město Moravská Třebová 
nám. T. G. Masaryka 32/29 
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komise dopravní 
předseda - Petr Frajvald 
členové: 
- Dušan Daniš 
- JUDr. Miloš Izák 
- Ing. Josef Jílek 
- Josef Odehnal 
- Ing. Rudolf Rada 
- Libor Štol 
- Hana Zouharová 
tajemník - Ing. Petr Václavík 
 
komise pro investice a strategické plánování 
předseda - Ing. Miloš Mička 
členové: 
- Bc. Gabriela Horčíková 
- Ing. Robert Kelnar 
- Ing. Miroslav Krejčí 
- Augustin Mrlina 
- Ing. Martin Peřina 
- Milan Štrajt 
- Libor Truhlář 
- Jiří Vopařil 
- Jakub Zapletal 
tajemník - Bc. Petra Procházková 
 
komise bytová 
předseda - Irena Wölfelová 
členové: 
- Drahomíra Koschatová 
- Ing. Daniela Maixnerová 
- Václav Opasek 
- Bc. Milena Páleníková 
- Otakar Říha 
- Ladislav Weinlich 
tajemník - Andrea Drozdová Šramová 
 
komise památkové péče 
předseda - Mgr. Radko Martínek 
členové: 
- PhDr. Miloš Kvapil 
- Mgr. Monika Marhounová 
- Petr Matoušek, DiS. 
- Ing. Marie Moravcová 
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- Mgr. Tomáš Paseka (Eliáš OFM) 
- Petr Štěpař 
tajemník - Eva Štěpařová 
 
komise pro výchovu a vzdělávání 
předseda - Mgr. Bc. František Zeman 
členové: 
- Renata Částková 
- Mgr. Monika Filipi 
- Mgr. Jiří Hrbata 
- Nikola Lachman 
- Karel Moravec 
- RNDr. Pavel Olšovský 
- Mgr. Zdena Šafaříková 
- Hana Zmeškalová, DiS. 
tajemník - Bc. Ivana Kelčová 
 
komise sociální, zdravotní a péče o děti  
předseda - Mgr. Miroslav Muselík 
členové: 
- Ludmila Dostálová, MBA 
- Věra Beáta Charvátová 
- Vojtěch Jílek, DiS. 
- Pavlína Kaderková 
- Mgr. Dagmar Netolická 
- Bc. Eliška Nislerová 
- Milena Šedová 
tajemník - Bc. Milena Páleníková 
 
komise Sbor pro občanské záležitosti 
předseda - Ludmila Koláčková 
členové: 
- Iva Kuchtová 
- Mgr. Božena Kvapilová 
- Ing. Marie Moravcová  
- Aleš Navrátil 
- Marie Rozholdová 
tajemník - Ivana Radimecká 
 
komise Zdravého města a MA21 
předseda - Mgr. Václav Dokoupil 
členové: 
- Radek Bílek 
- Ludmila Dostálová, MBA 
- Rudolf Jahoda 
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- Zdeněk Kadlec 
- Ludmila Koláčková 
- Mgr. Helena Kopřivová 
- Veronika Olšovská 
tajemník - Bc. Pavlína Horáčková, DiS. 
 
komise životního prostředí 
předseda - RNDr. Milan Blaha 
členové: 
- Oldřich Adámek 
- Lukáš Kadlec 
- Theodor Schön 
- Ing. Kamil Sopoušek 
tajemník - Bc. Miroslav Flášar 
 
komise pro prevenci kriminality 
předseda - Jiří Šeda 
členové: 
- Mgr. Lenka Buchtová 
- JUDr. Zdeněk Dostál 
- Jan Filipi 
- JUDr. Miloš Izák 
- Mgr. Romana Jílková 
- Mgr. Ivana Kantůrková 
- Roman Neuer 
- Ing. Aleš Ondrůšek 
- Mgr. Pavel Vaňkát 
- Ing. Stanislav Vodák 
- Radovan Zobač 
tajemník - Mgr. Marie Hrazděrová, DiS. 
 
samosprávná komise Boršov 
předseda - Jiří Vrána 
členové: 
- Miloš Beyer 
- Dalibor Blaha 
- Bc. Petr Hanák 
- Ing. Lukáš Horčík 
- Libor Štol 
 
samosprávná komise Sušice 
předseda - Ing. Josef Forman 
členové: 
- Josef Bohatec 
- Drahomíra Dokoupilová 
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- Josef Dvořáček 
- Ing. Peter Krajči 
- Dobromila Řezníčková 
- Miroslav Štěpař 
 
samosprávná komise Udánky 
předseda - Ing. Karel Krejčíř 
členové: 
- Ing. Martin Bárta 
- Miroslava Hanáčková 
- Ing. Tereza Kobylková 
- Ing. Luboš Konečný 
- Alena Odstrčilová 
- Josef Sís 
- Antonín Sychra 
- Stanislava Šírová  
- Ing. Zdeněk Šunka 
- Jan Vojta 
  
Z: Pavel Charvát 
 
143/R/191222: 
 
v souladu uzavřenou partnerskou smlouvou se společností SKP-CENTRUM, o.p.s., jejímž 
předmětem je sjednání práv a povinností smluvních stran pro účely realizace projektu v 
rámci výzvy „Podpora sociálního bydlení“, komisi pro přidělování sociálních bytů ve 
složení: 
Andrea Drozdová 
Milena Páleníková 
Irena Wölfelová 
Tomáš Kratochvíl 
Lucie Polzerová 
  
Z: Tereza Sísová 
 
 
Rada města zřizuje: 
 
144/R/191222: 
 
řídící výbor jako výkonný orgán Integrovaného plánu rozvoje území SO ORP Moravská 
Třebová a jmenuje následující jeho členy: 
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Ing. Pavel Charvát (starosta města Moravská Třebová) - předseda 
Dušan Pávek dipl. um. (starosta města Jevíčko) - člen 
Jana Sablíková, DiS. (starostka obce Městečko Trnávka) - člen 
Mgr. Tereza Sísová (tajemnice Městského úřadu Moravská Třebová) - člen 
Mgr. Jiří Pitaš (ředitel SKP-CENTRUM o.p.s.) - člen  
Bc. Miroslava Šejnohová (ředitelka MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.) - člen 
 
  
Z: Pavel Charvát 
 
 
Rada města ruší: 
 
145/R/191222: 
 
usnesení č. 769/Z/070222, kterým bylo schváleno podání žádosti o bezúplatný převod a 
následné nabytí do majetku města pozemku parc.č. 4155, 4156 v obci Moravské Třebová  
a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové a pozemku parc. č. 4020, 4021 a 4022 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových a dále usnesení č. 834/Z/250618, kterým bylo schváleno 
podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 4154 o výměře 6.078 m2 druh 
pozemku ostatní plocha v obci Moravská Třebová a katastrální území Boršov u Moravské 
Třebové z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.  
  
  
Z: Michaela Hečková 
 
146/R/191222: 
 
své usnesení č. 3402/R/010822, kterým schválila 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 
nízkého napětí, zemního optického kabelu, pilíře a zemnícího pásku na pozemcích parc. 
č. 2771/33, 2771/56, 2771/86 a 2771/55, vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, s výší náhrady dle znaleckého posudku. 
  
Z: Michaela Hečková 
 
147/R/191222: 
 
své usnesení č. 3387/R/250722, kterým schválila snížení počtu zaměstnanců zařazených 
do struktury městského úřadu pod odbor sociálních věcí a zdravotnictví ze stávajícího 
počtu 14 na 12 a s tím spojené snížení celkového počtu zaměstnanců města Moravská 
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Třebová zařazených do organizační struktury Městského úřadu Moravská Třebová ze 
stávajících 84 na 82 s účinností od 01.01.2023. 
  
Z: Tereza Sísová 
 
 
Rada města ukládá: 
 
148/R/191222: 
 
vedoucí odboru majetku města jednat ve věci prodeje částí pozemku parc.č. 2096/1, 
které jsou zastavěné stavbami v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Předměstí, ul. Nerudova o ceně ve výši 520 Kč/m2.      
  
Z: Michaela Hečková 
 
149/R/191222: 
 
vedoucí odboru majetku města jednat ve věci prodeje částí pozemku parc. č. 2094/1, 
2101/1, 2098 a 2096/1, které jsou užívány jako zahrada, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Nerudova, o ceně ve výši 120 Kč/m2. 
  
Z: Michaela Hečková 
 
150/R/191222: 
 
vedoucí odboru majetku města jednat se zájemci o koupi části pozemku parc. č. 3791/1 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice, o typu oplocení.  
  
Z: Michaela Hečková 
 
151/R/191222: 
 
prověřit možné umístění lunaparku xxx na plochu po bývalé tržnici na ulici Komenského.  
  
Z: Michaela Hečková 
T: 06.01.2023 
 
 
V Moravské Třebové 19.12.2022 
Zapsal: Tereza Sísová 
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Ing. Pavel Charvát 
starosta města 

 
 
 

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

 
 


