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Usnesení 
 
z 65. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 06.03.2017 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2340/R/060317: 
 

předložený program schůze rady města s provedenou změnou v pořadí tisků, tj. 
zařazení bodu č. 4 jako bod č. 2.                       
  
 

2341/R/060317: 
 

uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice, IČO: 70892822 č. OSV/17/20327 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, na zajištění 
sociálních služeb v roce 2017 ve výši 10.375.000 Kč, v souladu s předloženým 
návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2342/R/060317: 
 

uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice, IČO: 70892822 č. OSV/17/20328 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, na zajištění 
sociálních služeb v roce 2017 ve výši 775.000 Kč, v souladu s předloženým 
návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2343/R/060317: 
 

uzavření smlouvy o postoupení pohledávky s firmou Technické služby Moravská 
Třebová s.r.o., se sídlem Zahradnická 21, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 25970399 
v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2344/R/060317: 
 

čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace Městská knihovna Ladislava z 
Boskovic v Moravské Třebové do výše 100.000 Kč na obnovu výpočetní techniky, 
nákup software a související zásah servisního technika. 
  

Z: Mgr. Lenka Greplová 
 
2345/R/060317: 
 

uzavření Dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
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a poskytnutí příspěvku č. SYA-V-2001/2017 a č. SYA-V-2002/2017 s Úřadem práce 
ČR, IČO 72496991 v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Radovan Zobač 
 
2346/R/060317: 
 

počet zaměstnanců města Moravská Třebová, zařazených do městské policie, v 
období od 07. 03. 2017 na celkem 17 osob ve struktuře: 

a)  13 strážníků městské policie,  
b)  1 „jiný zaměstnanec obce“ zařazený do městské policie v profesi „obsluha 
Městského kamerového dohlížecího systému“ do 31. 03. 2018. 
c)  1 „jiný zaměstnanec obce“ zařazený do městské policie v profesi „Asistent 
prevence kriminality“ (v rámci Dohody o vytvoření pracovní příležitosti v rámci 
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku) do 31. 05. 2018. 
d)  2 „jiní zaměstnanci obce“ zařazení do městské policie v profesi „Asistent 
prevence kriminality“ (oba v rámci Dohod o vytvoření pracovní příležitosti v rámci 
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku) do 28. 02. 2018. 
  

Z: Radovan Zobač 
 
2347/R/060317: 
 

záměr prodeje:  
 
1. bytové jednotky č. 169/3 o velikosti 3+1 v domě č. o. 8, č. p. 169 o výměře 60,9 

m2 na ul. Cihlářově v Moravské Třebové včetně podílu v rozsahu 1488/10000 na 
společných částech domu, venkovních úpravách a na stavební parcele č. 102/1, 
dále id. podílu o velikosti 1/24 na pozemku parc. č. 102/2 a id. podílu o velikosti 
1/30 na pozemku parc. č. 103/2, a to formou přídatného spoluvlastnictví vše v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Město.  Jedná se o prodej 
bytové jednotky obsazené nájemníkem,  

2. bytové jednotky č. 352/14 o velikosti 2+1 v domě č. o. 38, č. p. 352 o výměře 56,3 
m2 na ul. Olomoucké včetně podílu v rozsahu id. 311/2000 na společných částech 
domu, venkovních úpravách a na stavební parcele č. 2254 vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytové 
jednotky obsazené nájemníkem,  

3. bytové jednotky č. 55/4 o velikosti 2+1  v domě č. o. 3, č. p. 55 o výměře 57,5 m2 
na Zámeckém náměstí, včetně podílu v rozsahu id. 541/2500 na společných 
částech domu, venkovních úpravách a na společných částech domu a na 
pozemku parc. č. 252 vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Město. Jedná se o prodej bytové jednotky obsazené nájemníkem,  

4. bytové jednotky č. 135/2 o velikosti 2+1 v domě č. o. 5, č. p. 135 o výměře 91,7 
m2 na ul. Piaristické včetně podílu v rozsahu 603/2500 na společných částech 
domu, venkovních úpravách a na pozemku parc. č. 828 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytové jednotky 
obsazené nájemníkem.              

  

Z: Viera Mazalová 
 
2348/R/060317: 
 

uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 
souvisejících s firmou GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 
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IČO: 27295567, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., 
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27935311, podle předloženého 
návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2349/R/060317: 
 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou GasNet, 
s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, zastoupenou 
na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 
Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27935311, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2350/R/060317: 
 

uzavření dodatku č. 1 smlouvy s firmou ŠINDLAR Group s.r.o., Na Brně 372/2a, 
Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové, IČO: 25967754, na dotační 
management při realizaci projektu „Protipovodňová opatření pro město Moravská 
Třebová“, v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Pavel Šafařík 
 
2351/R/060317: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Obnova fasády domu ze dvora na 
nám. TGM 28/37, Moravská Třebová“ firmu, KOLP, s.r.o., Kamenná 1016/4b, 
Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 60110066. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2352/R/060317: 
 

schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Obnova fasády domu ze dvora na nám. TGM 28/37, Moravská Třebová“ s firmou, 
KOLP, s.r.o., Kamenná 1016/4b, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 60110066 dle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2353/R/060317: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Obnova střechy domu na ul. Bránské 
42/10, Moravská Třebová“ firmu, KOLP, s.r.o., Kamenná 1016/4b, Štýřice, 639 00 
Brno, IČO: 60110066. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2354/R/060317: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Obnova 
střechy domu na ul. Bránské 42/10, Moravská Třebová“ s firmou, KOLP, s.r.o., 
Kamenná 1016/4b, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 60110066 dle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
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2355/R/060317: 
 

vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku "Projektová dokumentace pro 
provedení stavby - Místní komunikace K. Čapka" podnikatele Ing. Jiřího Kuliče, 
Palackého třída 2549, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí, IČO: 74004417.  
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2356/R/060317: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku 
"Projektová dokumentace pro provedení stavby - Místní komunikace K. Čapka", 
podnikatelem Ing. Jiřím Kuličem, Palackého Třída 2549, 530 02, Pardubice - Zelené 
Předměstí, IČO: 74004417, podle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2357/R/060317: 
 

na základě doporučení hodnotící komise vyloučení uchazeče firmu PENNANT PART 
s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 04334426 z další účasti v zadávacím řízení 
"Demolice objektu č. p. 1337/19b ul. Nová, Moravská Třebová" z důvodu nesplnění 
požadavku zadavatele uvedené v čl. IV. Výzvy k podání nabídky ze dne 13.02.2017, 
předložení prokazatelných referencí obdobných zakázek v minimálním počtu 3 za 
posledních 5 let a dále z důvodu podané mimořádně nízké ceny. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2358/R/060317: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Demolice objektu č. p. 1337/19b ul. 
Nová, Moravská Třebová“ firmu, AWT Rekultivace a.s., Dělnická 41/884, 735 64 
Havířov-Prostřední Suchá, IČO: 47676175. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2359/R/060317: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Demolice 
objektu č. p. 1337/19b ul. Nová, Moravská Třebová“ s firmou, AWT Rekultivace a.s., 
Dělnická 41/884, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČO: 47676175 dle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města souhlasí: 
 
2360/R/060317: 
 

s předloženým zněním dopisu hejtmanovi Pardubického kraje s žádostí o řešení 
autobusových dálkových spojů do Brna, Mohelnice a Olomouce.  
  

Z: Miloš Izák 
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Rada města doporučuje: 
 
2361/R/060317: 
 

zařazení výstupů z Veřejného fóra Zdravého města a následné Ankety 10P 2017 do 
projektového zásobníku Strategického plánu rozvoje města.   
  

Z: Pavel Brettschneider 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2362/R/060317: 
 

schválit rozpočet města na rok 2017 v následující podobě: 

  
  

Z: Dana Buriánková 
 
2363/R/060317: 
 

schválit tyto závazné ukazatele, jimiž se povinně budou řídit: 
 
a) rada města 
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b) příspěvkové organizace zřízené městem – příspěvek na činnost organizace 
 

  
  

Z: Dana Buriánková 
 
2364/R/060317: 
 

schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města na základě individuálních žádostí 
následujícím subjektům: 
 
a) TJ Slovan Moravská Třebová, z.s, IČO: 43508511 – neinvestiční dotace na provoz 
tělovýchovné jednoty v roce 2017 ve výši 8.005.000 Kč. 
 
b) TJ Slovan Moravská Třebová, z.s., IČO: 43508511 – investiční dotace v souhrnné 
výši 2.960.000 Kč na vybudování umělého travního povrchu na fotbalovém stadionu 
(2.700.000 Kč), na nákup montovaného skladovacího domku na atletický stadion pro 
uskladnění atletického nářadí a překážek (60.000 Kč) a na pořízení nového ozvučení 
fotbalového stadionu (200.000 Kč). 
 
c) Tělovýchovná jednota Sokol Boršov, z.s., IČO: 49326899 – investiční dotace na 
částečnou úhradu nákladů rekonstrukce oplocení v areálu fotbalového stadionu v 
Boršově ve výši 75.000 Kč. 
 
d) Oblastní charita Moravská Třebová, IČO: 65189418 – neinvestiční dotace na 
úhradu části provozních nákladů na zajištění poskytovaných registrovaných 
sociálních služeb (denní stacionář Domeček, sociálně terapeutická dílna Ulita, 
sociálně aktivizační služba Šance pro rodinu a občanská poradna) v roce 2017 ve 
výši 750.000 Kč. 
 
e) Obec Staré Město, IČO: 00277380 – neinvestiční dotace na úhradu části 
provozních nákladů JPO II v roce 2017 ve výši 600.000 Kč. 
 
f) Obec Staré Město, IČO: 00277380 – investiční dotace na částečnou úhradu 
nákladů na vybudování školící místnosti pro proškolování členů výjezdové jednotky 
JPO II obce Staré Město ve výši 200.000 Kč. 
 
g) Ester Dvořáková Tesolin, IČO: 73583103 – neinvestiční dotace na úhradu části 
nákladů na provoz turistického informačního centra v roce 2017 ve výši 803.000 Kč. 
 
h) Nemocnice následné péče Moravská Třebová, IČO: 00193895 – investiční dotace 
v souhrnné výši 585.000 Kč na úhradu části nákladů na pořízení nového sanitního 
vozu (500.000 Kč) a na pořízení terapeutického ultrazvukového přístroje pro 
rehabilitaci (85.000 Kč). 
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i) Bonanza Vendolí, z.ú., IČO: 26673703 – neinvestiční dotace na úhradu části 
provozních nákladů na zajištění poskytovaných registrovaných sociálních služeb v 
roce 2017 ve výši 200.000 Kč. 
 
j) Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, IČO: 62033131 – neinvestiční 
dotace na úhradu 50% podílu nákladů na ubytování dojíždějících studentů 
ubytovaných v domovech mládeže v Moravské Třebové ve školním roce 2017/2018 
ve výši 50.000 Kč. 
 
k) Integrovaná střední škola Moravská Třebová, IČO: 15034496 – neinvestiční 
dotace na úhradu nákladů na částečné vybavení odborné učebny studijního oboru 
68-42-M/01  Bezpečnostně právní činnost ve výši 70.000 Kč. 
 
l) Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČO: 72053453 – neinvestiční dotace na 
částečnou úhradu nákladů projektů Výměna vodovodu ulice Svitavská, Moravská 
Třebová a Výměna vodovodu ulice Lidická ve výši 118.288 Kč. 
 
m) Středisko kulturních služeb města Svitavy, IČO: 13584456 – neinvestiční dotace 
na úhradu části nákladů na přípravu a konání hudebního festivalu Hřebečský 
slunovrat v roce 2017 ve výši 200.000 Kč. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2365/R/060317: 
 

schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních a neinvestičních 
dotací z rozpočtu města v roce 2017 s následujícími subjekty: 
 
a)  TJ Slovan Moravská Třebová, z.s., IČO: 43508511 
b)  Tělovýchovná jednota Sokol Boršov, z.s., IČO: 49326899 
c)  Oblastní charita Moravská Třebová, IČO: 65189418 
d)  Obec Staré Město, IČO: 00277380 
e)  Ester Dvořáková Tesolin, IČO: 73583103 
f)  Nemocnice následné péče Moravská Třebová, IČO: 00193895 
g)  Bonanza Vendolí, z.ú., IČO: 26673703 
h)  Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, IČO: 62033131 
i)   Integrovaná střední škola Moravská Třebová, IČO: 15034496 
j)  Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČO: 72053453 
k)  Středisko kulturních služeb města Svitavy, IČO: 13584456 
 
v souladu s předloženými návrhy. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2366/R/060317: 
 

schválit poskytnutí daru Dětskému domovu Moravská Třebová, J. K. Tyla 570/65, 
571 01 Moravská Třebová, IČO: 63609177 ve výši 24.476 Kč s následným 
uzavřením darovací smlouvy podle předloženého návrhu.   
  

Z: Dana Buriánková 
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2367/R/060317: 
 

schválit obecně závaznou vyhlášku, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška 
města Moravská Třebová č. 4/2016, o nočním klidu, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 13.03.2017 
 
2368/R/060317: 
 

schválit prodej podílu ideálních 1229/10000 stavební parcely č. 39 o výměře 631 m2, 
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním  území Moravská 
Třebová, část Město na ul. Farní za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
40.326  Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.         
  

Z: Viera Mazalová 
 
2369/R/060317: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 2628/21 o výměře 7 m2, druh pozemku orná půda v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Nová za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 4.404,40 Kč (včetně DPH), kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
2370/R/060317: 
 

schválit podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku města, a 
to:    
 

-  pozemku parc. č. 864/6 o výměře 567 m2, druh pozemku ostatní plocha  
-  pozemku parc. č. 2235 o výměře 390 m2, druh pozemku zastavěná plocha  
-  pozemku parc. č. 2236 o  výměře 156 m2, druh pozemku ostatní plocha  
-  pozemku parc. č. 2237 o výměře  79 m2, druh pozemku ostatní plocha  
-  pozemku parc. č. 2272 o výměře 200 m2, druh pozemku zastavěná plocha  
-  pozemku parc. č. 2273/4 o výměře 982 m2, druh pozemku zahrada 
-  pozemku parc. č. 3892/5 o výměře 122 m2, druh pozemku ostatní plocha  
-  pozemku parc. č. 3892/10 o výměře 56 m2, druh pozemku ostatní plocha  
-  pozemku parc. č. 3892/12 o výměře 86 m2, druh pozemku ostatní plocha   
-  pozemku parc. č. 3892/14 o výměře 1 m2, druh pozemku ostatní plocha  
-  pozemku parc. č. 3966/2 o výměře 134 m2, druh pozemku vodní plocha  

 
vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová z vlastnictví ČR, Ředitelství silnic 
a dálnic, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
2371/R/060317: 
 

podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku města pozemku 
parc. č. 2055/69 o výměře 42 m2, druh pozemku orná půda, pozemku parc. č. 2054/1 
o výměře 696 m2, druh pozemku ostatní plocha a pozemku parc. č. 2055/3 o výměře 
347 m2, druh pozemku orná půda vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část Předměstí, ul. Nerudova z majetku Pardubického kraje, IČO: 
70892822, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice.     
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Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2372/R/060317: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  
 

2373/R/060317: 
 

předloženou zprávu z jednání Komise památkové péče rady města dne 13.02.2017. 
  
 

2374/R/060317: 
 

předložené vyhodnocení bezpečnostní situace v obvodu Obvodního oddělení Policie 
ČR Moravská Třebová za rok 2016.   
  
 

2375/R/060317: 
 

předloženou Zprávu o činnosti Městské policie Moravská Třebová za období leden 
až prosinec 2016. 
  
 

2376/R/060317: 
 

předloženou „Hodnoticí zprávu Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 za rok 
2016“. 
  
 

2377/R/060317: 
 

předložený „Plán zlepšování a kvality na rok 2017 Projektu Zdravé město a místní 
Agendy 21“. 
  
 

2378/R/060317: 
 

předložený zápis z jednání komise Zdravého města ze dne 22. 2. 2017. 
  
 

2379/R/060317: 
 

předložené výsledky Fóra Zdravého města z 18. 1. 2017 a následné ověřovací 
Ankety 10 P, stanovení jednotlivých garantů a řešení jednotlivých problémů města 
Moravská Třebová.   
  

 
 
Rada města jmenuje: 
 
2380/R/060317: 
 

komisi pro udělování ceny města Moravská Třebová za rok 2016 v tomto složení: 
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- JUDr. Miloš Izák (člen zastupitelstva) 
- PaedDr. Hana Horská (členka zastupitelstva) 
- Ing. Miloš Mička (člen zastupitelstva) 
- JUDr. Jana Zemánková (vedoucí odboru kanceláře starosty a tajemníka) 
- Mgr. Lenka Greplová (vedoucí knihovny Ladislava z Boskovic) 
- Mgr. František Žáček (ředitel Kulturních služeb města Moravská Třebová)  
- PaedDr. Marie Blažková (odborná veřejnost) 
  

Z: František Žáček 
 
 
Rada města ruší: 
 
2381/R/060317: 
 

své usnesení č. 2246/R/230117, kterým souhlasila s ukončením Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor č. 399 ze dne 08.07.2013, uzavřené mezi Městem Moravská 
Třebová v zastoupení Technickými službami Moravská Třebová s.r.o. a Radkem 
Vašátkem dohodou ke dni 28.02.2017. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města ukládá: 
 
2382/R/060317: 
 

vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat při prodeji  
1. bytové jednotky č. 169/3 o velikosti 3+1 v domě č. o. 8, č. p. 169 na ul. Cihlářově v 
Moravské Třebové o ceně ve výši 350.000 Kč  
2. bytové jednotky č. 352/14 o velikosti 2+1 v domě č. o. 38, č. p. 352 na ul. 
Olomoucké v Moravské Třebové o ceně ve výši 320.000 Kč  
3. bytové jednotky č. 55/4 o velikosti 2+1  v domě č. o. 3, č. p. 55 na Zámeckém 
náměstí v Moravské Třebové o ceně ve výši 320.000 Kč 
4. bytové jednotky č. 135/2 o velikosti 2+1 v domě č. o. 5, č. p. 135 na ul. Piaristické 
v Moravské Třebové o ceně ve výši 250.000 Kč.                 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
V Moravské Třebové 06.03.2017 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


