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Usnesení 
 
z 55. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 17.10.2016 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1986/R/171016: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

1987/R/171016: 
 

prodloužení termínu plnění usnesení rady města č. 1755/R/040716 z původního 
termínu 03.12.2016 na nový termín 31.12.2016. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
1988/R/171016: 
 

předložený návrh plánu činnosti komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
na II. pololetí 2016 dle předloženého návrhu.  
  

Z: Eliška Trefilová 
 
1989/R/171016: 
 

Operační plán zimní údržby místních komunikací v Moravské Třebové a Boršově pro 
sezónu 2016-2017 dle předloženého návrhu. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
1990/R/171016: 
 

čerpání rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku 
příspěvkové organizace Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres 
Svitavy do výše 100.000 Kč k rozvoji činnosti organizace. 
  

Z: Mgr. Zdenka Šafaříková 
 
1991/R/171016: 
 

uzavření Turistického informačního centra v Moravské Třebové ve dnech od 
23.12.2016 do 01.01.2017.  
  

Z: Dana Buriánková 
 
1992/R/171016: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok:  
1.   na byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 s platností od 
01.11.2016  

2.   na byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 s Dětským 
domovem, IČO: 63609177, se sídlem ul. J. K. Tyla č. o. 65, Moravská Třebová, s 
platností od 01.11.2016  
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3.   na byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 s platností od 
01.11.2016    
4.   na byt č. 6 o velikosti 1 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 s platností od 01.11.2016  
5.   na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na ul. Farní č. o. 1 s platností od 01.11.2016  

6.   na byt č. 1 o velikosti 2 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 s platností od 01.11.2016  

7.   na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 1 s platností od 01.11.2016 
8.   na byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na ul. Jiráskově č. o. 128 s platností od 01.11.2016 
9.   na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na ul. Farní č. o. 18 s platností od 01.11.2016 
10. na byt č. 6 o velikosti 3 + 1 na ul. Nádražní č. o. 17 s platností od 01.11.2016 
11. na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 17 s platností od 01.11.2016 s 
podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní 
smlouvy 
12. na byt č. 7 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 s platností od 
01.11.2016 
13. na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 16 s platností od 01.11.2016. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
1993/R/171016: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce:  
1.   na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 s Denisou 
Horváthovou, bytem tamtéž, s platností od 01.11.2016 s podmínkou úhrady závazků 
vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy  

2.   na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na ul. Zámecké č. o. 13 s Miroslavem Ryšálkem, 
bytem tamtéž, s platností od 01.11.2016 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po 
splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 
3.   na byt č. 5 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 s Lydií 
Štrambachovou, bytem tamtéž, s platností od 01.11.2016 s podmínkou úhrady 
závazků vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
1994/R/171016: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců:  
1.   na byt č. 10 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 9 s platností od 01.11.2016  

2.   na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 s platností od 
01.11.2016.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
1995/R/171016: 
 

poskytnutí slevy na nájmu ve výši 50 % za pronájem nebytového prostoru o výměře 
100 m2 v objektu č. p. 35 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové, a to 
za období od 01.10.2016 do 31.12.2016.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
1996/R/171016: 
 

pronájem části pozemku parc. č. 2936/6 o výměře 200 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, na ul. Svitavské společnosti Nástrojárna MM, s.r.o., IČO 
25944924, se sídlem ul. Svitavská 1517/64, 571 01 Moravská Třebová - Předměstí, 
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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 22. října 2016 do 31. března 2017 a nájemné bude 
stanoveno ve výši 711 Kč bez DPH za dobu pronájmu.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
1997/R/171016: 
 

pacht části pozemku parc. č. 1347/1, o výměře 54 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, na ul. Školní, za účelem zřízení zahrady u bytového domu. 
Pachtovní smlouva bude uzavřená od 1. ledna 2017 na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
1737/050405, bod 2.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
1998/R/171016: 
 

pacht části pozemku parc. č. 1347/1, o výměře 55 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, na ul. Školní, za účelem zřízení zahrady u bytového domu. 
Pachtovní smlouva bude uzavřená od 1. listopadu 2016 na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
1737/050405, bod 2. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
1999/R/171016: 
 

záměr pachtu části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 63 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, na ul. Školní, za účelem zřízení zahrady u bytového 
domu.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
2000/R/171016: 
 

záměr pachtu části pozemku parc. č. 2779/1 o výměře 25 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, na ul. Dr. Janského, za účelem zřízení zahrady u 
bytového domu.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
2001/R/171016: 
 

záměr pachtu části pozemku parc. č. 247/2 o výměře 264 m2, v obci Moravská 
Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, v části obce Boršov, za 
účelem sečení trávy. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2002/R/171016: 
 

uzavření Smlouvy č. Z_S24_12_8120052332 o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie z důvodu plánované stavby „Chodník 
podél silnice II/368 ulice Lanškrounská – Sušice, Moravská Třebová“ s firmou ČEZ 



 Město Moravská Třebová 4   

 Usnesení rady města ze dne  17.10.2016 

Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, PSČ 405 02, IČO: 24729035, 
dle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2003/R/171016: 
 

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro stavbu „Limnigrafická stanice Moravská 
Třebová, Třebůvka“ na části pozemku parc. č. 4711 v rozsahu stanoveném 
geometrickým plánem číslo 616-85/2016 ze dne 24. 8. 2016 v katastrální území 
Boršov u Moravské Třebové, mezi Povodím Moravy s.p,. se sídlem Dřevařská 
932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013, jako oprávněným a městem Moravská 
Třebová jako povinným na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1000 Kč. 
K takto stanovené ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
2004/R/171016: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování distribuční soustavy 
kabelového vedení kvn, knn  v obci a katastrálním území Moravská Třebová na 
pozemcích parc. č. 1178/1, 964/6, 1093/7, 580/2, 580/1, 1199/4, 507/1, 560, 585, 
619/1, 648, 663, 997, 1066, 1067, 964/8, 964/7,1178/63, 1178/49, 1178/56, 1178/57, 
1178/58, 507/2, 1178/55  s ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035 a smlouvy o právu 
provést stavbu. 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 
 
2005/R/171016: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování splaškové kanalizace v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová na pozemku parc. č. 3462 a 3463/3 s 
obcí Kunčina, se sídlem Kunčina 204, IČO 00276880. Rozsah věcného břemene 
bude vyznačen v geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy o 
zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu 
neurčitou. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného 
břemene. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2006/R/171016: 
 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 2628/1 o celkové výměře 54.466 m2, druh 
pozemku orná půda (jedná se cca o 15 m2) v obci a kat. území Moravská Třebová, 
ul. Nová.     
  

Z: Viera Mazalová 
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2007/R/171016: 
 

udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 7/2016, směrnice Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, Základní škole Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres 
Svitavy, na dodavatele doplnění nábytku ve třídách. Dodavatelem bude, ve vazbě na 
již realizované výběrové řízení v roce 2016, firma NOVATRONIC s. r. o., U Potoka 
1307/10, 787 01 Šumperk, IČO: 62302701.   
  

Z: Mgr. Zdenka Šafaříková 
 
2008/R/171016: 
 

aktualizovaný ceník vstupného do Moravskotřebovského aquaparku od plavecké 
sezóny 2017 v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
2009/R/171016: 
 

předložený vzor Smlouvy o předání a ochraně datových sad, jejímž předmětem je 
bezplatné poskytnutí datové sady podkladových dat ČUZK třetí straně pro účely 
vyhotovení dokumentace, studií, prospektů apod., realizovaných pro potřeby 
poskytovatele. 
  

Z: Dušan Sejbal 
 
2010/R/171016: 
 

vydání souhlasu obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v 
hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, pro účely rozhodování o nároku na 
dávky pomoci v hmotné nouzi u osob užívajících na základě smlouvy, rozhodnutí 
nebo jiného právního titulu za účelem bydlení ubytovací zařízení podle ustanovení § 
33 odst. 3 tohoto zákona v katastrálním území Moravská Třebová, pro osobu 
užívající ubytovací zařízení za účelem bydlení na ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské 
Třebové.      
  

Z: Viera Mazalová 
 
2011/R/171016: 
 

uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. OSV/16/20509 s Pardubickým krajem, se sídlem 
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, o poskytnutí účelové 
dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Moravská 
Třebová v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2012/R/171016: 
 

uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. OSV/16/20593 s Pardubickým krajem, se sídlem 
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, o poskytnutí účelové 
dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Moravská 
Třebová v souladu s předloženým návrhem. 
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Z: Dana Buriánková 
 
2013/R/171016: 
 

přijetí finančních darů městu Moravská Třebová účelově určených pro oblast školství 
a kultury dle připojeného výčtu (dárce, finanční částka) a uzavření darovacích smluv 
v souladu s předloženým vzorem: 
- Pavla Navrátilová: 22.500 Kč 
- Libor Blaha: 65.500 Kč 
- Pavel a Růžena Janků: 4.000 Kč 
- Petr Koudelka: 18.500 Kč 
- Jan Lošťák: 58.500 Kč 
- SCORPION TOUR s.r.o.: 57.000 Kč 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2014/R/171016: 
 

vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku "Oprava místních komunikací ve 
městě" firmu M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868.    
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2015/R/171016: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku "Oprava 
místních komunikací ve městě" s firmou M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 
Pardubice, IČO: 42196868, podle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2016/R/171016: 
 

vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku "Sociální služby, Svitavská ulice, 
Moravská Třebová – Obnova střech – pavilon A – I. etapa“ firmu Bromach spol. s 
r.o., Dobrovského 83, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, IČO: 27467520.  
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2017/R/171016: 
 

vítěze výběrového řízení, na veřejnou zakázku: Rozdělení bytu č. 2 na dvě BJ; 
Bytový dům, nám. TGM 34/25, Moravská Třebová, Luboše Němce, Radišov 12, 
Staré Město, 571 01 Moravská Třebová; IČO: 18879438. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
2018/R/171016: 
 

předloženou Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku „Protipovodňová opatření pro město Moravská Třebová“. 
  

Z: Pavel Šafařík 
 
2019/R/171016: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Protipovodňová opatření pro město 
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Moravská Třebová“, uchazeče EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 
Valašské Meziříčí, IČO 27772179. 
  

Z: Pavel Šafařík 
 
2020/R/171016: 
 

uzavření smlouvy o dílo dle návrhu, který byl součástí zadávací dokumentace 
veřejné zakázky „Protipovodňová opatření pro město Moravská Třebová“, s vítězem 
zadávacího řízení, uchazečem EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 
Valašské Meziříčí, IČO 27772179. 
  

Z: Pavel Šafařík 
 
2021/R/171016: 
 

příslib spolufinancování projektů Aeroklubu Moravská Třebová, z.s., IČO: 00528111 
v rámci programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Státní podpora sportu 
pro rok 2017 (programy se zaměřením na údržbu a provoz sportovních zařízení, 
významné sportovní akce a organizaci sportu ve sportovních klubech) ve výši do 
5.000 Kč na 1 žádost v případě přidělení dotací z Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2022/R/171016: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 234/3 o výměře 191 m2, druh pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, jehož součástí je 
stavba bytového domu č. p. 219, část Město, ul. Krátká č. o. 6, za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 600.000 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy, s tím, že nejdříve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní 
smlouvě.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
2023/R/171016: 
 

schválit podání žádosti ČR ÚZSVM o bezúplatný převod a následné nabytí do 
majetku města, a to:    
- pozemku parc. č. 4154 o výměře 6556 m2 druh pozemku ostatní plocha,  
- pozemku parc. č. 4155 o výměře 1193 m2 druh pozemku ostatní plocha,  
- pozemku parc. č. 4156 o výměře 1736 m2 druh pozemku ostatní plocha  
všechny v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové. 
 
Z: Viera Mazalová 
 
2024/R/171016: 
 

schválit předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová o 
školských obvodech mateřských škol v Moravské Třebové. 
  

Z: Dana Buriánková 
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2025/R/171016: 
 

neschválit poskytnutí daru Babyboxu pro odložené děti – STATIM, z.s., se sídlem 
Pod Oborou 88,104 00 Praha 10 – Hájek, IČO: 27006891. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2026/R/171016: 
 

schválit uzavření dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace č. OF 32/2016 ze dne 30.03.2016 s Oblastní charitou Moravská Třebová, 
IČO: 65189418 v souladu s předloženým návrhem (změna struktury použití dotace). 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2027/R/171016: 
 

schválit vklad majetku města inv. č. 3013 TS – vodovodní přípojka – napojení – 
Boršov, p.č. 721 (FO) v pořizovací ceně 7.227 Kč do dobrovolného svazku obcí 
Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČO: 72053453, se sídlem nám. T. G. 
Masaryka 29, Moravská Třebová za podmínek § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2028/R/171016: 
 

schválit změnu usnesení č. 360/Z/250416, poskytnutí dotací z rozpočtu města a 
příspěvků z dotace Ministerstva kultury, Programu regenerace MPR a MPZ v roce 
2016 takto: 
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Objekty v majetku města    
         stát  město      vlastník    celkem     
Radnice, nám. TGM 32/29  
- obnova věže         36.000     -             3 6.227             72.227   
Piaristická škola, ul. Olomoucká 178/2  
- obnova oken a fasády      962.000       -      962.990     1.924.990   
 
Objekty v majetku fyzických osob         
Dům, Zámecké nám. 56/2  
- obnova oken      88.000     18.500         78.500        185.000   
Dům, ul. Cechovní 116/2  
- oprava střechy a fasády    279.000     58.500      242.782        580.282     
Dům, ul. Cihlářova 9/11  
- obnova fasády, oken, omítek    280.000     57.000             232.985      569.985     
Dům, ul. Čs. armády 100/5  
- restaurování kleneb  
mázhauzu-dokončení               100.000        -              4.000        104.000   
Dům, ul. Cihlářova 169/8  
- obnova oken – 2 ks                19.000      4.000        17.000          40.000     
Dům, ul. Krátká 81/1  
- restaurování schodiště              122.000        -            51.995        173.995     
Dům, ul. Krátká 81/1  
- obnova střechy, fasády, oken   280.000     65.500        306.555        652.055     
Dům, nám. TGM 57/17  
- obnova fasády ze dvora           104.000      22.500               93.753        220.253 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2029/R/171016: 
 

schválit uzavření veřejnoprávních smluv (s příjemci u objektů mimo vlastnictví města) 
o poskytnutí dotací z rozpočtu města a příspěvků z dotace Ministerstva kultury, 
Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2016 na opravu nemovitých kulturních 
památek v roce 2016 v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2030/R/171016: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  
 

2031/R/171016: 
 

uzavření smlouvy na krátkodobý pronájem části nebytového prostoru o výměře 18,92 
m2 v objektu č. p. 25 na Kostelním nám. č. o. 1 v Moravské Třebové, na základě 
zplnomocnění odboru majetku města a komunálního hospodářství radou města dle 
usnesení č. 3028/R/050310 na dobu kratší než 30 dnů za účelem využití nebytového 
prostoru jako zkušebny hudební skupiny s tím, že nájemné bude stanoveno dohodou 
ve výši 200 Kč/30 dnů. 
  

Z: Viera Mazalová 
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Rada města zmocňuje: 
 
2032/R/171016: 
 

vedoucího odboru výstavby a územního plánování městského úřadu k uzavírání a 
podpisu Smlouvy o předání a ochraně datových sad dle předloženého vzoru, jejímž 
předmětem je bezplatné poskytnutí datové sady podkladových dat ČUZK třetí straně 
pro účely vyhotovení dokumentace, studií, prospektů apod., realizovaných pro 
potřeby poskytovatele. 
  

Z: Dušan Sejbal 
 
 
Rada města pověřuje: 
 
2033/R/171016: 
 

jednatelku Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. přípravou a podpisem 
smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Rozdělení bytu č. 2 na dvě BJ; Bytový dům, 
nám. TGM 34/25, Moravská Třebová s vítězem soutěže Lubošem Němcem, Radišov 
12, 571 01 Moravská Třebová; IČO: 18879438. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
2034/R/171016: 
 

starostu města Moravská Třebová k podpisu Oznámení o rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Protipovodňová opatření pro 
město Moravská Třebová“. 
  

Z: Pavel Šafařík 
 
 
Rada města promíjí: 
 
2035/R/171016: 
 

Integrované střední škole Moravská Třebová úhradu za pronájem prostor Muzea na 
akci TECHNOhrátky konanou dne 12.10.2016 od 09:00 do 14:00 hodin.  
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města ruší: 
 
2036/R/171016: 
 

usnesení č. 1921/R/190916, kterým rada města schválila 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. 
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Z: Viera Mazalová 
 
2037/R/171016: 
 

usnesení č. 1916/R/190916, kterým rada města schválila 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 
 
2038/R/171016: 
 

své usnesení č. 1958/R/031016, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření vlastní smlouvy, za účelem 
zřízení a provozování splaškové kanalizace v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová na pozemku parc. č. 3462 a 3463/6 s obcí Kunčina, se sídlem Kunčina 204, 
IČO 00276880 z důvodu chyby v psaní.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města odkládá: 
 
2039/R/171016: 
 

projednání tisku č. 26, Žádost společnosti EVT s.r.o. o koupi části pozemku parc. č. 
2936/5 za účelem výstavby bytových domů. 
 
 
Rada města stanovuje: 
 
2040/R/171016: 
 

platy následujícím ředitelům příspěvkových organizací města od 01.11.2016: 
- Mgr. Lence Greplové 
- Mgr. Milanu Janouškovi 
- MgA. et Mgr. Františku Žáčkovi 
v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
V Moravské Třebové 17.10.2016 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


