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Usnesení 
 
z 57. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.11.2016 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2080/R/141116: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

2081/R/141116: 
 

následující termíny schůzí rady města v roce 2017: 09.01., 23.01., 20.02., 06.03., 
20.03., 10.04., 15.05., 22.05., 05.06., 03.07., 24.07., 07.08., 21.08., 18.09., 02.10., 
16.10.,  30.10., 13.11., 27.11., a to vždy od 16:00 hod. 
  

Z: Miloš Izák 
 
2082/R/141116: 
 

následující termíny schůzí rady města jako jediného společníka obchodní společnosti 
Technické služby Moravská Třebová s.r.o. při výkonu funkce valné hromady 
společnosti v roce 2017: 20.02.,10.04., 22.05., 21.08., 13.11., a to vždy od 15:00 
hod. 
  

Z: Miloš Izák 
 
2083/R/141116: 
 

čerpání částky rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření 
příspěvkové organizace Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres 
Svitavy v roce 2016 do výše 200.000 Kč k rozvoji činnosti organizace.  
  

Z: Mgr. Petr Vágner 
 
2084/R/141116: 
 

čerpání částky rezervního fondu z ostatních titulů příspěvkové organizace Základní 
škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy v roce 2016 do výše 
150.000 Kč k rozvoji činnosti organizace.  
  

Z: Mgr. Petr Vágner 
 
2085/R/141116: 
 

navýšení mzdového limitu příspěvkové organizaci Základní škola Moravská Třebová, 
Palackého 1351, okres Svitavy v roce 2016 na částku 266.000 Kč (bez zákonných 
odvodů, vč. náhrad, OON a dotací poskytnutých od jiných subjektů). 
  

Z: Mgr. Petr Vágner 
 
2086/R/141116: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok:  
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1.   na byt č. 5 o velikosti 3 + 1 na Zámeckém náměstí č. o. 1 s platností od 
01.12.2016  

2.   na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na ul. Farní č. o. 1 s platností od 01.12.2016  s 
podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní 
smlouvy 
3.   na byt č. 15 o velikosti 1 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 s platností od 01.12.2016    
4.   na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 s platností od 
01.12.2016  
5.   na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 s platností od 01.12.2016  

6.   na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 s platností od 
01.12.2016  

7.   na byt č. 8 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 s platností od 01.12.2016 
8.   na byt č. 8 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 1 s platností od 01.12.2016 
9.   na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 8 s platností od 01.12.2016 
10. na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 7 s platností od 01.12.2016 
11. na byt č. 8 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 s platností od 01.12.2016  
12. na byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 s platností od 
01.12.2016 
13. na byt č. 10 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 s platností od 01.12.2016 
14. na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na ul. Komenského č. o. 59 s platností od 01.12.2016 
15. na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 s platností od 
01.12.2016 
16. na byt č. 3 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 s platností od 
01.12.2016 
17. na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 s platností od 
01.12.2016. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2087/R/141116: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na byt č. 8 o velikosti 3 + 1 na 
ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské Třebové.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
2088/R/141116: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 5 o velikosti 1 + 1 na 
ul. Olomoucké č. o. 12 s platností od 01.12.2016 s podmínkou úhrady závazků vůči 
městu po splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2089/R/141116: 
 

záměr pachtu tří částí pozemku parc. č. 1347/1 o výměrách 17 m2, 17 m2 a 63 m2, 
druh pozemku zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Školní 
za účelem pěstování ovoce a zeleniny. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2090/R/141116: 
 

pacht části pozemku  parc. č. 2779/1 o výměře 25 m2, v obci a katastrálním území 
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Moravská Třebová, na ul. Dr. Janského, za účelem využití jako zahrady u bytového 
domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, ode dne 1. ledna 2017 
a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 2. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2091/R/141116: 
 

pacht části pozemku  parc. č. 1347/1 o výměře 63 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, na ul. Školní, za účelem využití jako zahrady u bytového domu. 
Pachtovní smlouva bude uzavřena od 1. února 2017  na dobu neurčitou a pachtovné 
bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 2. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2092/R/141116: 
 

pacht části pozemku  parc. č. 247/2 o výměře 264 m2, v obci Moravská Třebová a 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, za účelem sečení trávy. Pachtovní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a pachtovné bude stanoveno dle 
usnesení rady města č. 1737/050405, bod 4. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2093/R/141116: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení stavby přístupového schodiště na 
pozemku p. č. 2567/2 s  VHOS, a.s. se sídlem Moravská Třebová, Nádražní 1430/6, 
PSČ 571 01, IČO 48172901 v obci a katastrálním území Moravská Třebová 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 
 
2094/R/141116: 
 

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, tj. s navrženou změnou v článku 
4., odst. 4.4. a 4.5. smlouvy.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
2095/R/141116: 
 

uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 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.  
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Z: Miroslav Netolický 
 
2096/R/141116: 
 

uzavření Příkazní smlouvy v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku Územní 
studie krajiny obce s rozšířenou působností Moravská Třebová s Ing. Andrejem 
Kašickým, Strážnického 1589/2, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 86983768 v 
souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dušan Sejbal 
 
2097/R/141116: 
 

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM – 0012/2016 na akci „ZŠ Palackého 
- obnova střech – pavilon U15 a dílny D3“ s firmou Bromach spol. s r.o., 
Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun, IČO: 27467520, podle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2098/R/141116: 
 

vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku "PDPS- Rekonstrukce bazénu ZŠ 
Palackého v Moravské Třebové II" firmu HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., 28. 
října 1495, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 45193584.  
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2099/R/141116: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku "PDPS- 
Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého v Moravské Třebové II" s firmou HUTNÍ 
PROJEKT Frýdek-Místek a.s., 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 45193584, 
podle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2100/R/141116: 
 

vyloučení firmy ATELIER 11 Hradec Králové společnost s ručením omezeným, Jižní 
870, 500 03 Hradec Králové, IČO: 47450347 ze zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku "PDPS - Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého v Moravské Třebové II". 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2101/R/141116: 
 

udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 7/2016, Zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu na maintenance IBM Domino. Dodávku maintenance zrealizuje na základě 
objednávky firma OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 Moravská 
Třebová, IČO: 48168921. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.12.2016 
 
 
Rada města souhlasí: 
 
2102/R/141116: 
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se zapojením II. Mateřské školy, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy 
do projektu „Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech“, registrační 
číslo CZ.02.03/68/0.0/16-010/0000548, realizovaného v rámci Operačního programu 
Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2103/R/141116: 
 

schválit následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2017: 06.02., 13.03., 
24.04., 19.06., 04.09., 11.12., a to vždy od 15:00 hod. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
2104/R/141116: 
 

stanovit v souladu s ustanovením článku 3 odstavce 1 vnitřního předpisu č. 7/2008, 
Zásady pro poskytování náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva 
města Moravské Třebové, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v 
souvislosti s výkonem jejich funkce, výši náhrady ušlého výdělku neuvolněným 
členům Zastupitelstva města Moravské Třebové, kteří nejsou v pracovním nebo 
jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich funkce na rok 2017 částkou 
100 Kč/1 hod. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
2105/R/141116: 
 

schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 9/2016  rozpočtu města, kterou budou 
změněny závazné ukazatele na rok 2016 takto (v tis. Kč) (s provedenou změnou – 
navýšení položky Běžná údržba a opravy komunikací o 300 tis. Kč ve vazbě na 
opravy ulice Nerudova): 
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a) závazné ukazatele stanovené radě města 

  
 
b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace  

  
  

Z: Dana Buriánková 
 
2106/R/141116: 
 

schválit následující rozpočtové provizorium města Moravská Třebová na I. čtvrtletí 
roku 2017 (v tis. Kč): 
 

  
  

Z: Dana Buriánková 
 
2107/R/141116: 
 

vzít na vědomí cenu stočného na rok 2017 ve výši 38,70 Kč/m3 bez DPH, která je 
stanovena dle Koncesní smlouvy „Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou 
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potřebu pro město Moravská Třebová", která byla schválena Zastupitelstvem města 
Moravská Třebová dne 22.06.2015 pod číslem usnesení č.144/Z/220615 a uzavřena 
dne 23.06.2015.  
  

Z: Pavel Brettschneider 
 
2108/R/141116: 
 

potvrdit výši poplatku 500 Kč na rok 2017 dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2109/R/141116: 
 

vzít na vědomí předložený výpočet nákladů za likvidaci komunálního odpadu na rok 
2017. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2110/R/141116: 
 

schválit Obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebová o nočním klidu podle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Jana Zemánková 
 
2111/R/141116: 
 

schválit dohodu o úhradě dluhu ve výši 13.846 Kč ve splátkách tak, že uhradí tuto 
částku v 28 pravidelných měsíčních splátkách. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2112/R/141116: 
 

schválit Plán společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav v 
katastrálním území Útěchov u Moravské Třebové a části k. ú. Boršov u Moravské 
Třebové v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Pavel Brettschneider 
 
2113/R/141116: 
 

schválit předložený návrh smlouvy o uzavření budoucích smluv s firmou Kubík a.s. 
se sídlem Praha 1, U Prašné brány 1090/2, IČO: 25928082, ve věci bezúplatného 
převodu pozemků městu, bezúplatného zřízení věcných břemen ve prospěch 
vlastníka budovy č. p. 1447, která je součástí pozemku parc. č. 738 a o dalším 
postupu prací a financování projektu.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
2114/R/141116: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 1893/7 o výměře 238 m2, druh pozemku zahrada a 
pozemku parc. č. 1891/3 o výměře 16 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Dvorní za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 30.480 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Nad 
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rámec kupní ceny uhradí kupující náklady spojené s převodem nemovitosti, a to ve 
výši 5.424 Kč. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2115/R/141116: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  
 

2116/R/141116: 
 

 předložený zápis z jednání Komise životního prostředí rady města ze dne 
25.10.2016.    
  
 

2117/R/141116: 
 

předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
konané dne 25.10.2016. 
  
 

2118/R/141116: 
 

předložený zápis do kroniky města Moravské Třebové za rok 1975.   
  
 

2119/R/141116: 
 

rozbor hospodaření města k 30.09.2016. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2120/R/141116: 
 

cenu stočného na rok 2017 ve výši 38,70 Kč/m3 bez DPH, která je stanovena dle 
Koncesní smlouvy „Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro 
město Moravská Třebová", která byla schválena Zastupitelstvem města Moravská 
Třebová dne 22.06.2015 pod číslem usnesení č.144/Z/220615 a uzavřena dne 
23.06.2015.  
  
 

2121/R/141116: 
 

cenu vodného na rok 2017 ve výši: 37,37 Kč/m3  bez DPH.  
  
 

2122/R/141116: 
 

informace z dražby nemovitostí v majetku města, konané dne 22.10.2016.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
2123/R/141116: 
 

předložené nabídky na koupi 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. 
  
 

2124/R/141116: 
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informace o brownfieldech na území města. 
  

 
 
Rada města zmocňuje: 
 
2125/R/141116: 
 

starostu města podepsat zápis do kroniky města Moravské Třebové za rok 1975 a 
vydat tak souhlas obce s obsahem zápisu.    
  

Z: Miloš Izák 
 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
2126/R/141116: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku „Projektová dokumentace pro 
provedení stavby – Místní komunikace K. Čapka“ a schvaluje: 
 
1.  Seznam uchazečů, kteří budou obesláni nabídkou: 
 - Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 
500 02 Hradec Králové, IČO: 27466868 
- OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738, 766 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709 
- Ing. Aleš Hlavatý, Husova 1848, 530 03, Pardubice – Bílé Předměstí, IČO: 
88517021 
- Ing. Jiří Kulič, Palackého třída 2549, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí, IČO: 
74004417 
- Lubomír Klodner, 569 72, Rohozná 366, IČO: 45568481               
 
2.  Hodnotící komisi ve složení:  
- Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník  
- Karel Musil – člen, Eva Štěpařová - náhradník   
- Miroslav Jurenka - člen, Ing. Daniela Blahová - náhradník  
 
3.  Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky:  
- celková nabídková cena vč. DPH - 100 %   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města ruší: 
 
2127/R/141116: 
 

své usnesení č. 2063/R/311016, kterým schválila 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. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2128/R/141116: 
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své usnesení č. 2022/R/171016, kterým doporučila zastupitelstvu města 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, Pavlu Brtníkovi, bytem 
Hliníky 515, Velké Opatovice 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 
 
 
Rada města ukládá: 
 
2129/R/141116: 
 

příspěvkové organizaci Kulturní služby města Moravská Třebová odvod z fondu 
investic ve výši 200.000 Kč do rozpočtu zřizovatele. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
V Moravské Třebové 14.11.2016 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


