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Usnesení 
 
z 60. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 09.01.2017 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2194/R/090117: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

2195/R/090117: 
 

následující změny termínů plnění usnesení rady města: 
- 1688/R/060616 z původního termínu 31.12.2016 na nový termín 31.12.2017 
- 1755/R/040716 z původního termínu 31.12.2016 na nový termín 31.03.2017 
- 1880/R/220816 z původního termínu 31.12.2016 na nový termín 20.02.2017 
- 1881/R/220816 z původního termínu 31.12.2016 na nový termín 30.04.2017 
- 1983/R/031016 z původního termínu 31.12.2016 na nový termín 30.06.2017. 
  
 

2196/R/090117: 
 

plán práce Komise památkové péče rady města na rok 2017 v souladu s 
předloženým návrhem. 
  

Z: Miloslav Kužílek 
 
2197/R/090117: 
 

poskytnutí dotace z rozpočtu města v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015, 
Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová, Regionálnímu 
sdružení sportů Svitavy se sídlem Kapitána Nálepky 1544/39, 568 02 Svitavy, IČO: 
00435805, ve výši 10.000 Kč, na zajištění organizace ankety o nejúspěšnějšího 
sportovce okresu Svitavy – Sportovec roku 2016 v regionu Svitavy.  
  

Z: Dana Buriánková 
 
2198/R/090117: 
 

uzavření veřejnoprávní smlouvy s Regionálním sdružením sportů Svitavy, se sídlem 
Kapitána Nálepky 1544/39, 568 02 Svitavy, IČO 00435805 o poskytnutí dotace ve 
výši 10.000 Kč na zajištění organizace ankety o nejúspěšnějšího sportovce okresu 
Svitavy – Sportovec roku 2016 v regionu Svitavy, v souladu s předloženým vzorem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2199/R/090117: 
 

uzavření předložené smlouvy, předmětem které je odkoupení 4 souborů grafik s 
tématikou města Moravské Třebové, s autorkou. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 20.01.2017 
 
2200/R/090117: 
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uzavření licenční smlouvy mezi městem Moravská Třebová a Agenturou ochrany 
přírody a krajiny České republiky, IČO: 62933591, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 
00 Praha 11 - Chodov, předmětem které je poskytnutí přístupu do „Nálezové 
databáze ochrany přírody“, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Pavel Báča 
 
2201/R/090117: 
 

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

Z: Miroslav Netolický 
 
2202/R/090117: 
 

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Moravská Třebová a firmou ŠINDLAR s. r. o., 
IČO: 26003236, se sídlem Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, předmětem 
které je zpracovat aktualizaci digitálního povodňového plánu města a ORP Moravská 
Třebová v rámci akce: „Protipovodňová opatření pro město Moravská Třebová“, 
podle předloženého návrhu. 
  

Z: Pavel Báča 
 
2203/R/090117: 
 

uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby „Stezka pro chodce a cyklisty 
ulice Olomoucká – I. etapa, Moravská Třebová“ s Pardubickým krajem se sídlem 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, v souladu s 
předloženým návrhem. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2204/R/090117: 
 

uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby „Stezka pro chodce a cyklisty 
ulice Olomoucká – I. etapa, Moravská Třebová“ s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se 
sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, v souladu s 
předloženým návrhem. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2205/R/090117: 
 

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

Z: Viera Mazalová 
 
2206/R/090117: 
 

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 01.01.2017 do 31.03.2017.     
  

Z: Viera Mazalová 
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2207/R/090117: 
 

 pronájem 2 částí pozemku parc. č. 641 v obci Moravská Třebová a katastrálním 
území Boršov u Moravské Třebové o výměrách 45 m2 a 71 m2 s tím, že část o 
výměře 45 m2 bude využívaná jako vjezd do garáže a výše pronájmu bude 
stanovená dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 8 a část pozemku o výměře 
71 m2 bude pronajímaná za účelem udržování pozemku sečením a nájemné bude 
stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 4, což představuje částku 
0,10 Kč / m2 / rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. V nájemní smlouvě bude uvedeno, že v případě ukončení nájemní 
smlouvy je nájemce povinen odstranit všechny stavby provedené na pronajímaných 
částech pozemku (oplocení, zpevnění vjezdu a pod.)  a zajistit, aby byly pozemky 
oseté trávou. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2208/R/090117: 
 

výpůjčku pozemku parc. č. 2258 o celkové výměře 228 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, na ul. Olomoucké, za účelem údržby pozemku a 
umožnění vjezdu na pozemek. Výpůjčka bude uzavřená na dobu určitou, od data 
podepsaní smlouvy o výpůjčce do 31. prosince 2022.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
2209/R/090117: 
 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 595/1 o výměře 4.400 m2, (jednalo by se cca o 
160 m2), druh pozemku ostatní plocha  v  obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, Předměstí, ul. Bezručova.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města souhlasí: 
 
2210/R/090117: 
 

s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 414 ze dne 10.12.2015, 
uzavřené mezi Městem Moravská Třebová v zastoupení Technickými službami 
Moravská Třebová s.r.o. a panem L. dohodou ke dni 28.02.2017.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města nesouhlasí: 
 
2211/R/090117: 
 

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

Z: Viera Mazalová 
 
2212/R/090117: 
 

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

Z: Viera Mazalová 
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Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2213/R/090117: 
 

schválit prodej podílu ideálních 551/10000 stavební parcely č. 1117 o výměře 477 
m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním  území 
Moravská Třebová, Předměstí na ul. Sluneční za vzájemně sjednanou kupní cenu ve 
výši 13.700  Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.         
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2214/R/090117: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  
 

2215/R/090117: 
 

předložený zápis z jednání Komise životního prostředí rady města ze dne 
15.12.2016. 
  
 

2216/R/090117: 
 

předloženou zprávu z jednání Komise památkové péče rady města dne  21.11.2016 
a zprávu o činnosti Komise památkové péče rady města za rok 2016. 
  
 

2217/R/090117: 
 

předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
konaného dne 29.11.2016. 
  
 

2218/R/090117: 
 

předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
konaného dne 13.12.2016. 
  
 

2219/R/090117: 
 

zápis z jednání Samosprávné komise Sušice ze dne 09.12.2016.  
  
 

2220/R/090117: 
 

předloženou zprávu, zpracovanou velitelem Městské policie Moravská Třebová, k 
připomínce občana přednesené na zasedání zastupitelstva města dne 28. 11. 2016 
ohledně bezpečnosti ve městě.  
  

 
 
V Moravské Třebové 09.01.2017 
Zapsal: Stanislav Zemánek 
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JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


