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Usnesení 
 
z 56. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 31.10.2016 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2041/R/311016: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

2042/R/311016: 
 

prodloužení termínu plnění usnesení rady města č. 1880/R/220816 a 1983/R/031016 
z původního termínu 31.10.2016 na nový termín 31.12.2016. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
2043/R/311016: 
 

rozpočtové opatření č. 8/2016 rozpočtu města - poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč v 
souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Moravská Třebová Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8 - Bohnice, IČO: 
61383198 na zajištění provozu Linky bezpečí. Dotace bude uhrazena z vyčleněné 
rozpočtové rezervy. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2044/R/311016: 
 

uzavření veřejnoprávní smlouvy s Linkou bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8 - 
Bohnice, IČO: 61383198 o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč na zajištění provozu 
Linky bezpečí v souladu s předloženým vzorem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2045/R/311016: 
 

poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem za první 
pololetí roku 2016: 
-  Mgr. Zdence Šafaříkové, ředitelce Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 
179, okres Svitavy, 
-  Mgr. Petru Vágnerovi, řediteli Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, 
okres Svitavy, 
-  Mgr. Jaroslavě Skácelíkové, ředitelce Základní školy Moravská Třebová, Kostelní 
nám. 21, okres Svitavy, 
-  Haně Kotoulkové, ředitelce I. Mateřské školy Piaristická 137, Moravská Třebová, 
okres Svitavy, 
-  Magdě Srncové, ředitelce II. Mateřské školy Jiráskova 1141, Moravská Třebová, 
okres Svitavy, 
-  Jiřímu Kobylkovi, řediteli Domu dětí a mládeže Moravská Třebová, okres Svitavy,  
-  Mgr. Lence Greplové, ředitelce Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské 
Třebové, 
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-  Mgr. Milanu Janouškovi, řediteli Sociálních služeb města Moravská Třebová, 
-  MgA. a Mgr. Františku Žáčkovi, řediteli Kulturních služeb města Moravská Třebová 
dle předloženého návrhu. 

Tyto odměny budou vyplaceny ze mzdových prostředků příslušné příspěvkové 
organizace, nemají vliv na rozpočet města. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2046/R/311016: 
 

čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská 
Třebová k nákupu kuchyňského robotu RC Blixer 4A  v pořizovací ceně 2,00 Kč 
včetně DPH. 
  

Z: Milan Janoušek 
 
2047/R/311016: 
 

uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje na „Doplnění infrastruktury cestovního ruchu – Volnočasový 
areál Knížecí louka, Moravská Třebová“ s Pardubickým krajem se sídlem 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČO: 708 92 822, v souladu s 
předloženým návrhem.     
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2048/R/311016: 
 

cenu propagačních propisovacích tužek Města Moravská Třebová ve výši 17 Kč. 
Prodejce bude respektovat cenu stanovenou městem a zvýší ji max. o 10 % 
(odměna prodejci). 
  

Z: Jana Zemánková 
 
2049/R/311016: 
 

schvaluje pořádání trhů na nám. T.G. Masaryka v Moravské Třebové organizovaných 
manželi Ivetou a Jiřím Němcovými v termínech 22.03., 21.06., 20.09. a 13.12.2017 
za částku ve výši 20.000 Kč/trh. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2050/R/311016: 
 

předložený návrh Domovního řádu, který upravuje podmínky a způsob užívání domů, 
bytů, nebytových prostor, společných částí domů a přilehlých dvorů a zahrad ve 
vlastnictví města Moravská Třebová. Podle úvahy správce lze vyvěsit výňatek z 
domovního řádu v domech a objektech v majetku města. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2051/R/311016: 
 

Domovní řád jako nedílnou součást nájemní smlouvy, a to přílohu č. 3 k nájemní 
smlouvě na byt a přílohu č. 4 k nájemní smlouvě na byt v Domě zvláštního určení. 
  

Z: Viera Mazalová 
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2052/R/311016: 
 

měsíční nájemné za 1 m2 podlahové plochy bytu v bytovém domě č. p. 1480 v 
Moravské Třebové, Předměstí, ul. Nádražní č. o. 17 a č. o. 19 ve výši 51,95 Kč/m2 s 
platností od 01.11.2016.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
2053/R/311016: 
 

výjimku z Pravidel rady města č. 7/2010, čl. 2, odst. 1., písm. b), tj. zaevidování 
žádosti spoluvlastníka družstevních práv k bytu, o přidělení městského bytu.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
2054/R/311016: 
 

záměr pronájmu:  
1.  nebytového prostoru o výměře 107 m2 v domě č. p. 34 na nám. T. G. Masaryka č. 
o. 25 v Moravské Třebové. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
2532/031297.  
2.  nebytového prostoru o výměře 78,55 m2 v domě č. p. 6 na ul. Cihlářově č. o. 13 v 
Moravské Třebové. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
2532/031297. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2055/R/311016: 
 

záměr pachtu pozemků parc. č. 2826/3 o celkové výměře 5 331 m2, druh pozemku 
orná půda, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Třešňová alej, za 
účelem zemědělského využití.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
2056/R/311016: 
 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 2936/6, druh pozemku orná půda o celkové 
výměře 6.821 m2 (jedná se o 2.500 m2 ) v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová,  ul. Svitavská. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2057/R/311016: 
 

záměr prodeje pozemků: 
-  dílu "o" + "p", které vznikly z p.p.č. 581/4 o výměře 82 m2 

-  dílu "s", který vznikl z p.p.č. 610/1 o výměře 29 m2 

-  dílu "b1", který vznikl z p.p.č. 640/1 o výměře 65 m2 

-  dílu "c1", který vznikl z p.p.č. 640/3 o výměře 15 m2 

-  dílu "d1" + "f1", který vznikl z p.p.č. 641 o výměře 155 m2 

-  dílu "h1", který vznikl  z p.p.č. 657/1 o výměře 200 m2 

-  dílu "u" který vznikl z p.p.č. 704 o výměře 318 m2 

-  dílu "g1", který vznikl z p.p.č. 705 o výměře 113 m2 
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-  dílu "a1", který vznikl z p.p.č. 3808/14 o výměře 17 m2 

-  dílu "r", který vznikl z p.p.č. 3808/15 o výměře 62 m2 

-  dílu "w" který vznikl z p.p.č. 3808/26 o výměře 23 m2 

-  dílu "n", který vznikl z p.p.č. 3811 o výměře 63 m2 

-  dílu "t", který vznikl z p.p.č. 3812 o výměře 165  m2 

-  pozemku parc. č. 3812/3 o výměře 104 m2 

-  dílu "e1" + "l" které vznikly z p.p.č. 3813/1 o výměře 76 m2 

-  dílu "v", který vznikl z p.p.č. 3813/3 o výměře 181 m2 

-  dílu "i1",který vznikl z p.p.č.3814/1 o výměře 217 m2 

-  dílu"m", který vznikl z p.p.č. 3817/1 o výměře 67 m2,  
které se slučují do pozemku parc. č. 3815, 
-  dílu "a", který vznikl  z p.p.č. 396/2 o výměře 69 m2 

-  dílu "d", který vznikl z p.p.č. 482/3 o výměře 163 m2 

-  dílu "e", který vznikl z p.p.č. 483 o výměře 8 m2 

-  dílu "j", který vznikl z p.p.č. 506 m2 o výměře 322 m2 

-  dílu "i", který vznikl z p.p.č. 507/1 o výměře 22 m2 

-  dílu "k", který vznikl z p.p.č. 3808/9 o výměře 28 m2 

-  dílu "h", který vznikl z p.p.č. 3808/22 o výměře 18 m2 

-  dílu "b", který vznikl z p.p.č. 3809/1 o výměře 58 m2 

-  dílů "c" + "f" + "g" z p.p.č. 3810 o výměře 192 m2,  
které se slučují do pozemku parc. č. 3816/2, 
- pozemku parc. č. 701/3 o výměře 74 m2, který se slučuje do pozemku parc. č. 
3819/1,     
vše dle geometrického plánu č. 608-40/2016 ze dne 30.08.2016 vše v obci Moravská 
Třebová a kat. území Boršov u Moravské Třebové.                                    
  

Z: Viera Mazalová 
 
2058/R/311016: 
 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 641 o výměře 583 m2, (jednalo by se cca o 50 
m2),  druh pozemku ostatní plocha  v obci Moravská Třebová a katastrálním území 
Boršov u Moravské Třebové.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
2059/R/311016: 
 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 2771/1 o výměře 96 505 m2, (jedná se cca o 
2.000 m2), druh pozemku orná půda vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část Předměstí, ul. Dr. Loubala, za účelem oddělení dvou pozemků 
určených pro výstavbu dvou rodinných domů s tím, že kupující si vybudují inženýrské 
sítě na své náklady. Stavební úřad bude pro povolení stavby nebo k souhlasu se 
stavbou požadovat po budoucích stavebnících uzavření plánovací smlouvy na 
výstavbu (prodloužení) inženýrských sítí včetně komunikace.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
2060/R/311016: 
 

záměr prodeje stávajících dvou sloupů veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 
3476/1 v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové.     
  

Z: Viera Mazalová 



 Město Moravská Třebová 5   

 Usnesení rady města ze dne  31.10.2016 

 
2061/R/311016: 
 

pronájem části nebytového prostoru o výměře 18,92 m2 v domě č. p. 25 na Kostelním 
náměstí č. o. 1 v Moravské Třebové za účelem zřízení zkušebny hudební skupiny. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné 
bude stanoveno dohodou ve výši 200 Kč/1 měsíc.      
  

Z: Viera Mazalová 
 
2062/R/311016: 
 

ukončení pronájmu části pozemku parc. č. 2826/3  o výměře 5 331 m2, druh 
pozemku orná půda, v obci a v katastrálním území Moravská Třebová, který město 
pronajímá dle nájemní smlouvy č. 233N04/19 a smlouvy o bezúplatném převodu č. 
1006991519  ing. Ladislavu Pavlíkovi, se sídlem ul. Nerudova 48, 571 01 Moravská 
Třebová, a to dohodou k 31. 12.  2016 s tím, že nájemné za období od 14. srpna 
2015 do 31. prosince 2016 činí 463 Kč. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2063/R/311016: 
 

uzavření Smlouvy o poskytování služeb energetického managementu mezi městem 
Moravská Třebová a  Amper Savings, a.s., se sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 
00  Praha 4, IČO: 01428357, předmětem které je energetický management v 8 
budovách / objektech v majetku města (celkem  23 odběrných míst elektrické 
energie, zemního plynu a vody), dle předloženého návrhu.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
2064/R/311016: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky v lokalitě Strážnického s 
firmou ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, podle předloženého návrhu.  
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2065/R/311016: 
 

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM 0015/16 na akci „Výměna 
kanalizace a vodovodu v ul. K. Čapka, Moravská Třebová“ s firmou Stavební 
vodohospodářská, s.r.o., se sídlem Moravská Třebová - Předměstí, Olomoucká 
139/4, PSČ 57101, IČO: 28771346, podle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2066/R/311016: 
 

uzavření Dodatku č. 1 dle předloženého návrhu ke Smlouvě o dílo č. SN-
TSMT/7/2016 s vítězem výběrového řízení, podnikatelem Milanem Hlouškem, 
Lanškrounská 239/66, 571 01 Moravská Třebová; IČO: 68682018, na veřejnou 
zakázku: Výměna střešní krytiny/bytový dům ul. Svitavská 1475/20, Moravská 
Třebová. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
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Rada města neschvaluje: 
 
2067/R/311016: 
 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 858/1 o výměře 631 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. 
Olomoucká.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
2068/R/311016: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 857/1 o celkové výměře 646 m2, druh pozemku 
zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. 
Olomoucká.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
2069/R/311016: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 3682 o výměře 127 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci a kat. území Moravská Třebová, část Sušice.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2070/R/311016: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 94/5 o výměře 5 m2, druh pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Marxova za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 3.146 Kč, (včetně DPH) kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy.          
  

Z: Viera Mazalová 
 
2071/R/311016: 
 

schválit výkup pozemku  parc. č. 3635/17 o výměře 39 m2, druh pozemku zahrada v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 7.230 Kč, která bude prodávajícímu uhrazena kupujícím do 10 
dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a náklady 
na geometrický plán uhradí město Moravská Třebová.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2072/R/311016: 
 

zápis z jednání Samosprávné komise Udánky ze dne 22.09.2016.  
  
 

2073/R/311016: 
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zápisy z jednání Samosprávné komise Sušice ze dne 09.02.2016, 20.05.2016 a 
02.09.2016.  
  
 

2074/R/311016: 
 

zápis z jednání Samosprávné komise Boršov ze dne 18.10.2016.  
  

 
 
Rada města promíjí: 
 
2075/R/311016: 
 

TJ Slovan Moravská Třebová úhradu za pronájem prostor Městského muzea na 
společenský večer travních lyžařů konaný dne 04.11.2016.  
  

Z: František Žáček 
 
 
Rada města ruší: 
 
2076/R/311016: 
 

usnesení č. 1583/R/230516, kterým byl schválen záměr prodeje části pozemku parc. 
č. 2936/6, druh pozemku orná půda o celkové výměře 6.821 m2 (jedná se cca o 351 
m2) v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Svitavská. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města ukládá: 
 
2077/R/311016: 
 

vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat ve věci prodeje 
pozemků Lesům České republiky s.p. v souvislosti se stavbou "Úprava Stříbrného 
potoka Moravská Třebová, Boršov" o ceně dle znaleckého posudku t.j. ve výši 35 
Kč/m2.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
2078/R/311016: 
 

vedoucí odboru majetku města připravit prodej části pozemku 2771/1 (o výměře cca 
2.000 m2), formou dražby s tím, že nejnižší podání bude stanoveno ve výši 520 
Kč/m2 bez DPH. Vydražitelé si vybudují inženýrské sítě na své náklady a stavební 
úřad bude pro povolení stavby nebo k souhlasu se stavbou, požadovat po 
stavebnících uzavření plánovací smlouvy na výstavbu (prodloužení) inženýrských sítí 
včetně komunikace.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
Rada města akceptuje: 
 
2079/R/311016: 
 

posun termínu dodání nového služebního vozidla od vítěze výběrového řízení na 
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veřejnou zakázku Nákup nového a prodej ojetého služebního vozidla pro 
příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – firmy MOTO 
MORAVA s.r.o., Brněnská 404/57, 783 01 Olomouc, IČO: 48528790, z 30.11.2016 
na 31.12.2016. 
  

Z: Mgr. Jiří Kobylka 
 
 
V Moravské Třebové 31.10.2016 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


