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Usnesení 
 
z 53. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.09.2016 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1902/R/190916: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

1903/R/190916: 
 

prodloužení termínů plnění usnesení rady města takto:  
1. č. 1880/R/220816 z původního termínu 19.09.2016 na nový termín 31.10.2016  

2. č. 1881/R/220816 z původního termínu 31.08.2016 na nový termín 31.12.2016. 
  
 

1904/R/190916: 
 

rozpočtové opatření č. 7/2016 rozpočtu města - poskytnutí dotací z rozpočtu města v 
souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Moravská Třebová uvedeným subjektům. Dotace budou uhrazeny z vyčleněné 
rozpočtové rezervy. 

1. Naproti, o.p.s. 0 Kč 
- zajištění volnočasových aktivit – kvízy, besedy, přednášky, výstavy  

2. SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Svitavy  8.900 Kč 
- pořízení nového praporu sdružení, jeho žehnání a 1. setkání hasičských praporů 
okresu Svitavy  

3. Květná Zahrada, z.ú. 10.000 Kč 
- mzdy pracovníků zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – Květináč 

Celkem 18.900 Kč 
  

Z: Dana Buriánková 
 
1905/R/190916: 
 

uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotací: 
1. SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Svitavy  
2. Květná Zahrada, z.ú. 
 v souladu s předloženým vzorem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
1906/R/190916: 
 

uzavření darovací smlouvy s firmou ASEKOL a.s., se sídlem Československého exilu 
2 062/8, 143 00 Praha 4, IČO: 27373231 o poskytnutí daru ve výši 15.000 Kč v 
souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
1907/R/190916: 
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navýšení mzdového limitu příspěvkové organizaci II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, 
Moravská Třebová, okres Svitavy v roce 2016 na částku 234.000 Kč (vč. náhrad, bez 
zák. odvodů, vč. OON, vč. dotace ÚP). 
  

Z: Dana Buriánková 
 
1908/R/190916: 
 

změnu odpisového plánu organizace Sociální služby města Moravská Třebová pro 
rok 2016 dle předloženého návrhu (pořízení 1 ks elektrického vakuového zvedáku 
MAXI Move v pořizovací ceně 149.500,00 Kč, 1 ks podlahového stroje SSB 430 v 
pořizovací ceně 48.279,00 Kč a 1 ks průmyslové pračky DHS 27 TOUCH E v 
pořizovací ceně 214.417,00 Kč). 
  

Z: Milan Janoušek 
 
1909/R/190916: 
 

dodatek č. 5 vnitřního předpisu č. 9/2011, Směrnice k provádění inventarizace 
majetku a závazků města Moravská Třebová, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
1910/R/190916: 
 

vnitřní předpis č. 7/2016, Zadávání zakázek malého rozsahu, v souladu s 
předloženým návrhem.  
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
1911/R/190916: 
 

výslednou podobu logotypu, který bude používán v roce 2017 při příležitosti 760 let 
města v souladu s variantou s dvouřádkovým názvem města. 
  

Z: František Žáček 
 
1912/R/190916: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok:  
1.   na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Jiráskově č. o. 124 s platností od 01.10.2016  

2.   na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 s platností od 01.10.2016  
3.   na byt č. 6 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 s platností od 
01.10.2016    
4.   na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 s platností od 
01.10.2016  
5.   na byt č. 2 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 1 s platností od 01.10.2016  

6.   na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na ul. Olomoucké č. o. 18 s platností od 01.10.2016  

7.   na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Jiráskově č. o. 126 s platností od 01.10.2016 
8.   na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 9 s platností od 01.10.2016 
9.   na byt č. 21 o velikosti 2 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 s platností od 01.10.2016. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
1913/R/190916: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na 
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ul. Olomoucké č. o. 17 v Moravské Třebové s platností od 01.10.2016. 
       

Z: Viera Mazalová 
 
1914/R/190916: 
 

poskytnutí úlevy z nájmu (služby) na ubytovně města na ul. Brněnské č. o. 50 v 
Moravské Třebové ve výši 20.804 Kč z důvodu hospitalizace v Odborném léčebném 
ústavu Jevíčko od 26.06.2015 do 23.05.2016.        
  

Z: Viera Mazalová 
 
1915/R/190916: 
 

záměr pachtu 2 částí pozemku parc. č. 1347/1 o výměrách 55 m2 a 54 m2, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Školní k využití jako zahrádka. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
1916/R/190916: 
 

záměr pachtu části pozemku parc. č. 213/1 o výměře 300 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, na ul. Piaristické. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
1917/R/190916: 
 

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2936/6 o výměře 200 m2, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Svitavské za účelem zřízení přístupu 
ke stavbě přístavby budovy na pozemku parc. č. 2936/15 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
1918/R/190916: 
 

krátkodobý pronájem části pozemku parc. č. 2936/6 o výměře 200 m2, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Svitavské společnosti Nástrojárna M 
M, s.r.o., IČO: 25944924, se sídlem ul. Svitavská 1517/64, 571 01 Moravská Třebová 
- Předměstí, za účelem zřízení přístupu ke stavbě -  přístavbě budovy na pozemku 
parc. č. 2936/16 v obci a katastrálním území Moravská Třebová. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou od 23. září 2016 do 21. října 2016 a nájemné bude 
stanoveno ve výši 133 Kč, bez DPH.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
1919/R/190916: 
 

pacht pozemku parc. č. 2606/1 o celkové výměře 604 m2,  v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, v zahrádkářské osadě u tenisových kurtů za účelem 
využití jako zahrady v zahrádkářské osadě. Pachtovní smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle 
usnesení rady města č. 291/080403. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
1920/R/190916: 
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uzavření předloženého dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. OMM 89/2013 uzavřené 
se zemědělským podnikatelem Tomášem Bečkou, se sídlem Sušice 33, Moravská 
Třebová, IČO: 72538406 dle předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.09.2016 
 
1921/R/190916: 
 

ukončení smluvního vztahu mezi městem Moravská Třebová (dříve TJ Slovan 
Moravská Třebová) a manželi L., předmětem kterého je  bezúplatné užívání 
zatravněné části pozemku parc. č. 213/1 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, na ul. Piaristické dle dohody ze dne 30.09.2005, a to dohodou ke dni 
uzavření nové pachtovní smlouvy, nejpozději k 31.12.2016. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
1922/R/190916: 
 

ukončení nájemní smlouvy č. 31/2005 ze dne 15. února 2005 uzavřené dohodou ke 
dni 31.12.2015. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.09.2016 
 
1923/R/190916: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
uzavření vlastní smlouvy, za účelem  zřízení a provozování zařízení stavby 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a koncových bodů sítě 
na pozemku p. č. 3409 v obci a katastrálním území Linhartice s Českou 
telekomunikační infrastrukturou a.s. se sídlem: Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 
Praha 3, IČO: 04084063, s tím, že zásah musí respektovat zpracovanou studii pro 
dopravní řešení na ul. Olomoucké a navazující plánovanou cyklo-pěší stezku na 
komunikaci k Rehau. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém 
plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné 
břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny ve výši 200 Kč za 
každý započatý metr délkový zařízení uloženého v budoucím služebním pozemku, 
nejméně však 1000 Kč, na dobu neurčitou. K takto stanovené ceně bude připočtená 
DPH v zákonné výši. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z 
věcného břemene.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
1924/R/190916: 
 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)  č. 
16_SOBS01_4121222694 z důvodu stavby „Dopravní terminál Moravská Třebová“ s 
firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, PSČ 405 02, IČO: 
24729035, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1925/R/190916: 
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úpravu smlouvy o budoucí smlouvě č. OMM 58/14, ze dne 15. srpna 2014, uzavřené 
se společností VN REAL s.r.o., IČO 01583778, se sídlem Moravanská 288/42a, 
Přízřenice, Brno o budoucím pronájmu pozemků parc. č. 450, o celkové výměře 520 
m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 448/3, o celkové výměře 66 
m2, druh pozemku ostatní plocha a parc. č. 448/2, o celkové výměře 31 m2, druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, na ul. Komenského, jejichž součástí bude stavba parkoviště pro potřeby 
zákazníků obchodního centra postaveného na pozemcích parc. č. 447 a parc. č. 
448/1 v katastrálním území Moravská Třebová, a to dodatkem č. 3, jehož předmětem 
bude úprava čl. V. dle předloženého návrhu. Dodatek č. 3 bude předložen radě 
města ke schválení. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
1926/R/190916: 
 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM – 0023/2016 na akci „Oprava 
chodníku na ulici Alšova, Moravská Třebová“ s firmou M - Silnice a.s., Husova 1697, 
530 03 Pardubice, IČO: 42196868, podle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1927/R/190916: 
 

uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. ORM 0029/15 na akci „III. Etapa výstavby 
technické infrastruktury pro 14 RD Strážnického, Moravská Třebová“ s firmou 
EKOTERM CZ s.r.o., Pražská 870, 679 61 Letovice, IČO: 25307002, podle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1928/R/190916: 
 

vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Přeložka kanalizace Gorazdova, 
Moravská Třebová“ firmu Ulehla Ivan s.r.o., Svitavská 159/52, PSČ 568 02 Svitavy, 
IČO: 29212375. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1929/R/190916: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku „Přeložka 
kanalizace Gorazdova, Moravská Třebová“ firmou Ulehla Ivan s.r.o., Svitavská 
159/52, PSČ 568 02 Svitavy, IČO: 29212375, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
1930/R/190916: 
 

výjimku z vnitřního předpisu č. 4/2011, zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 
na realizaci dětských hřišť od dodavatele Bonita Group Service s.r.o., Koráb 131, 666 
01 Tišnov, IČO: 27738795, dle schváleného návrhu. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
 
Rada města souhlasí: 
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1931/R/190916: 
 

s ubytováním na městské ubytovně na ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
1932/R/190916: 
 

s prodloužením termínu užívání komunikace ul. Hřebečská a vytvořené komunikace 
na navazujících pozemcích parc. č. 2936/5 a 2936/116 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová firmou ATEK s.r.o. do 30.12.2016, a to za podmínek uvedených v 
usnesení rady města č. 1099/R/161115.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1933/R/190916: 
 

schválit vnitřní předpis č. 5/2016, Statut výborů Zastupitelstva města Moravská 
Třebová, v souladu s předloženým návrhem.   
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
1934/R/190916: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  
 

1935/R/190916: 
 

předloženou zprávu z jednání Komise památkové péče rady města dne 22.08.2016. 
  
 

1936/R/190916: 
 

snížení úvazků zaměstnanců města zařazených do organizační složky Centrum 
volného času od 01.07.2016 z 2,0 na 1,75. Důvodem je zapojení vedoucího centra 

Mgr. Kamila Litvika do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systémový rozvoj 
a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětína pracovní pozici lokální síťař. 
Snížení úvazků bude do doby ukončení projektu, případně po ukončení výkonu 
práce zaměstnance v rámci projektu. 
  
 

1937/R/190916: 
 

rozbory hospodaření příspěvkových organizací města Moravská Třebová k 
30.06.2016. 
  
 

1938/R/190916: 
 

předložené návrhy výstavby dětských hřišť. 
  
 

1939/R/190916: 
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předloženou petici pro výstavbu dětského hřiště na katastrálním území Boršov 
Moravská Třebová. 
  

 
 
Rada města pověřuje: 
 
1940/R/190916: 
 

jednatelku Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. realizací dětských hřišť od 
dodavatele Bonita Group Service s.r.o., Koráb 131, 666 01 Tišnov, IČO: 27738795, 
var. č. 2 v navržených lokalitách č. 1 (zelená plocha mezi domy ulic Sluneční, 
Zahradnická, K. Čapka, Bezručova - cca 300 tis. Kč) a č. 3 (zelená plocha u 
kulturního domu v Boršově - cca 200 tis. Kč). 
  

Z: Gabriela Horčíková 
T: 30.11.2016 
 
 
Rada města povoluje: 
 
1941/R/190916: 
 

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 2016/2017. 
  

Z: Pavel Vaňkát 
 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
1942/R/190916: 
 

zadávací řízení na veřejnou zakázku „Protipovodňová opatření pro město Moravská 
Třebová“ a schvaluje: 
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1. Komisi pro otevírání obálek, hodnotící komisi, která bude současně plnit funkci 
komise pro posouzení kvalifikace uchazečů: 
- JUDr. Miloš Izák, člen, Ing. Pavel Brettschneider, náhradník 
- Ing. Miloš Mička, člen, Ing. Zdeněk Ošťádal, náhradník 
- Ing. Pavel Šafařík, člen, Ing. Stanislav Zemánek, náhradník 
- Ing. Andrej Kašický, člen, Ing. Mgr. Dana Buriánková, náhradník 
- Ing. Pavel Báča, člen, Ing. Zdeněk Polák, náhradník 
 
2. Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 38, zákona č. 
137/2006 Sb. v platném znění. 
 
3. Lhůtu pro podání nabídek: minimálně 15 dnů od data zahájení zadávacího řízení. 
 
4. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky: nabídková cena včetně 
DPH. 
 
5. Pověření organizátora zadávacího řízení, aby Výzvu k podání nabídky a zadávací 
dokumentaci k veřejné zakázce odeslal následujícím podnikatelům: 
- Tomáš Mikula, IČO: 60040459, 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, 
Obora III 168/2, 
- EMPEMONT s.r.o., IČO: 27772179, 757 01 Valašské Meziříčí, Železničního vojska 
1472, 
- ELSPET s.r.o., IČO: 63489996, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, Palackého 353, 
- TBO s.r.o., IČO: 27979504, 330 27 Vejprnice, Družstevní 5, 
- Lukáš Melka, IČO: 73107522, 751 27 Přerov XIII-Penčice, Dražka 163/31. 
  

Z: Pavel Šafařík 
 
 
Rada města ruší: 
 
1943/R/190916: 
 

usnesení č. 1715/R/040716, kterým schválila záměr zřízení  bezbariérového přístupu 
do kanceláře Stavebního bytové družstva v Moravské Třebové u domu č. o. 23 na  
ul. Svitavské s tím,  že podmínky provedení a financování stavby budou zpracované 
ve smlouvě o provedení stavby, která bude předložená radě města ke schválení. 
Město se nebude finančně podílet na realizaci záměru. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města ukládá: 
 
1944/R/190916: 
 

ředitelům: 
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- Sociálních služeb města Mor. Třebová, 
- Kulturních služeb města Mor. Třebová, 
- Základní umělecké školy Moravská Třebová, 
- Základní školy Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 
- Základní školy Mor. Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy 
- Základní školy Mor. Třebová Palackého 1351, okres Svitavy 
- I. MŠ Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy (včetně odloučených 
pracovišť Boršov 102 a Sušice 52), 
- II. MŠ Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy (včetně odloučeného 
pracoviště Tyršova 548), 
- Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové, 
- Domu dětí a mládeže Moravská Třebová 
jmenovat inventarizační komise, zpracovat plán inventarizace a vydat pokyny  k 
provedení inventarizace majetku a závazků k datu  řádné  účetní  závěrky,  tj.  k 
31.12.2016. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
1945/R/190916: 
 

vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství svolat jednání zástupců 
společnosti VN REAL s.r.o., se sídlem Moravanská 288/42a, Brno a zástupců Města 
Moravská Třebová ve věci dalšího postupu řešení dodržování podmínek smlouvy o 
budoucí smlouvě č. OMM 58/14 ze dne 15.08.2014, návrhu dodatku č. 3 této 
smlouvy a  uzavření vlastní nájemní smlouvy na pronájem pozemků pod stavbou 
parkoviště na ul. Komenského, které se nachází u stavby nového obchodního centra 
Morava. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města uděluje: 
 
1946/R/190916: 
 

výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství podle 
obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová č. 2/2016  pro akci dne 
01.10.2016 na Knížecí louce. 
  

Z: František Žáček 
 
 
Rada města stanovuje: 
 
1947/R/190916: 
 

platy následujícím ředitelům příspěvkových organizací města od 01.09.2016: 
- Mgr. Petru Vágnerovi 
- Mgr. Jaroslavě Skácelíkové 
- Haně Kotoulkové 
- Magdě Srncové 
- Mgr. Lence Greplové 
 v souladu s předloženým návrhem. 
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 Usnesení rady města ze dne  19.09.2016 

Z: Dana Buriánková 
 
 
V Moravské Třebové 19.09.2016 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


