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Usnesení 
 
z 67. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 10.04.2017 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2417/R/100417: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

2418/R/100417: 
 

změnu termínu plnění usnesení č. 1755/R/040716 z původního termínu 31.03.2017 
na nový termín 31.05.2017. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2419/R/100417: 
 

rozpočtové opatření č. 2/2017 rozpočtu města - poskytnutí dotace z rozpočtu města v 
souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Moravská Třebová na účast na mistrovství Evropy jednotlivců v šachu v 
Minsku. Dotace bude uhrazena z vyčleněné rozpočtové rezervy pro 2. kolo 
poskytování dotací z výše uvedeného programu.  
  

Z: Dana Buriánková 
 
2420/R/100417: 
 

uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemcem dotace z rozpočtu města, dle vnitřního 
předpisu č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská 
Třebová, v souladu s předloženým vzorem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2421/R/100417: 
 

rozpočtové opatření č. 3/2017 rozpočtu města – navýšení partnerského poplatku 
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s., IČO: 27505189 o 10.000 Kč (ve vazbě 
na zvýšení poplatku z 2 Kč na 3 Kč za 1 obyvatele města). Částka bude uhrazena z 
účelově nespecifikované provozní rozpočtové rezervy. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2422/R/100417: 
 

uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Koclířov, předmětem které je výkon 
sjednaných činností městské policie na území obce Koclířov, podle předloženého 
návrhu, neboť město Moravská Třebová je schopno zajistit místní záležitosti 
veřejného pořádku podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami 
způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně 
související zákonů a to včetně dohledu nad dodržováním obecně závazných 
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vyhlášek obce Koclířov, vydaných na úseku místních záležitostí veřejného pořádku, v 
souvislosti s konáním hudebního festivalu „Hřebečský Slunovrat 2017“, pořádaného 
městem Moravská Třebová, městem Svitavy, obcí Koclířov a obcí Kamenná Horka 
dne 17.06.2017. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 15.05.2017 
 
2423/R/100417: 
 

finanční dary občanům za jejich práci v komisích rady města za rok 2016 v souladu s 
předloženým návrhem.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
2424/R/100417: 
 

spolupráci s Ing. arch. Tomášem Slavíkem, který bude vykonávat funkci městského 
architekta, a to externě na bázi pracovněprávního vztahu ve formě dohody o 
provedení práce. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2425/R/100417: 
 

bezplatné použití znaku města VW Brouk klubu Praha, Šmilovského 10, 120 00 
Praha 2 na letáčky 29. ročníku srazu historických vozidel Volkswagen, který se 
uskuteční ve dnech 2. 6. - 4. 6. 2017 na letišti ve Starém Městě. 
  

Z: Jana Zemánková 
 
2426/R/100417: 
 

bezúplatný převod prosklené vitríny inv. č. 2631 OVV, kterou nelze využít městským 
úřadem, příspěvkové organizaci Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, 
okres Svitavy. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2427/R/100417: 
 

záměr pronájmu nebytového prostoru o výměře 27 m2 v domě č. p. 47 v ul. Bránské 
č. o. 17 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 
 
2428/R/100417: 
 

pronájem nebytového prostoru o výměře 33,9 m2 v domě č. p. 207 na Zámeckém 
náměstí č. o. 6 v Moravské Třebové Zuzaně Vágnerové, IČO: 86686976, za účelem 
zřízení kosmetické provozovny. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
2532/031297.    
  

Z: Viera Mazalová 
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2429/R/100417: 
 

předložený vzor nájemní smlouvy včetně příloh na byt v bytových domech v majetku 
města Moravská Třebová, která bude uzavírána mezi Městem Moravská Třebová 
jako pronajímatelem, Technickými službami Moravská Třebová s.r.o. jako 
pronajímatelem v zastoupení a novým nájemcem s platností od 11.04.2017. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2430/R/100417: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové se zájemci.  
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
2431/R/100417: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 37 v Moravské Třebové se zájemci.  
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
2432/R/100417: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 3 o velikosti 3 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 39 v Moravské Třebové. V případě úhrady nájmu za 
příslušný kalendářní měsíc a úhrady splátky dluhu za komunální odpad bude 
nájemní smlouva prodloužena vždy o 1 měsíc.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
2433/R/100417: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na:  

1. byt č. 20 o velikosti 2 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 
01.04.2017  

2. byt č. 8 o velikosti 2 + 1 v ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové s platností od 
01.04.2017   

3. byt č. 6 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s platností od 
01.04.2017  

4. byt č. 3 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 12 v Moravské Třebové s platností od 
01.04.2017 

5.  byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s platností od     
01.04.2017  
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6. byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na Zámeckém náměstí č. o. 1 v Moravské Třebové s 
platností od 01.04.2017 

7.   byt č. 11 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s platností od 
01.04.2017 

8.   byt č. 12 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s platností od 
01.04.2017 

9.  byt č. 10 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s platností od 
01.04.2017 s podmínkou úhrady závazku po splatnosti před podpisem nové 
nájemní smlouvy.   

  

Z: Viera Mazalová 
 
2434/R/100417: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na:  

1.  byt č. 5 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové  
s platností od 01.04.2017 
2.  byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Bránské č. o. 10 v Moravské Třebové  
s platností od 01.04.2017.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
2435/R/100417: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 9 o velikosti 1 + 0 v ul. 
Svitavská č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 01.04.2017.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
2436/R/100417: 
 

předložený vzor smlouvy o nájmu parkovacího místa včetně přílohy Provozní řád pro 
garážová stání v budově č. p. 1479 v ul. Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové, 
která bude uzavírána mezi Městem Moravská Třebová jako pronajímatelem, 
Technickými službami Moravská Třebová s.r.o. jako pronajímatelem v zastoupení a 
novým nájemcem s platností od 11.4.2017. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2437/R/100417: 
 

pronájem části pozemku parc. č.  334/1, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 200 
m2, v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, 
společnosti STRABAG a.s., IČO: 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 
Praha 5 (s kontaktní a fakturační adresou STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, 
oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové), za účelem uložení 
zařízení staveniště pro potřeby realizace stavby: „Oprava silnice III/36826 Boršov“ s 
tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 11. dubna 2017 do 9. 
května 2017, výše nájemné bude 127 Kč bez DPH. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2438/R/100417: 
 

ukončení nájemní smlouvy č. 4/2000 ze dne 20. září 2000, kterou Město Moravská 
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Třebová pronajímá část pozemku parc. č. 2711/74, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Svitavská, a to ke dni 31. října 2016. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2439/R/100417: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 2936/93, druh pozemku orná půda o celkové 
výměře 2.367 m2 a pozemku parc. č. 2936/10 o výměře 703 m2, vše  v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Svitavská. Při prodeji bude u pozemku 
parc. č. 2936/93 zřízena služebnost - umístění a provozování stavby – vodovodního 
řádu, přístup oprávněného nebo jím pověřených fyzických či právnických osob za 
účelem provádění údržby, opravy, kontroly této stavby ve prospěch města 
bezúplatně na dobu neurčitou.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
2440/R/100417: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 482/3 o výměře 567 m2, druh pozemku zahrada, 
pozemku parc. č. 482/7 o výměře 4 m2, druh pozemku zahrada a pozemku parc. č. 
3810/2 o výměře 78 m2, druh pozemku ostatní plocha vše obci Moravská Třebová a 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
2441/R/100417: 
 

záměr směny pozemků ve vlastnictví Města Moravská Třebová, a to: 
- pozemku parc. č. 3230/2 o výměře 8.343 m2  
- pozemku parc. č. 3230/8 o výměře 268 m2 

- části pozemku parc. č. 3230/1 o výměře cca 1600 m2 

- části pozemku parc. č. 3230/3 o výměře cca 1000 m2 

- části pozemku parc. č. 3229 o výměře cca 80 m2 

- části pozemku parc. č. 3339/1 o výměře cca 80 m2 

- pozemku parc. č. 3208/3 o výměře 62 m2 

- pozemku parc. č. 3211/14 o výměře 974 m2 

- pozemku parc. č. 3211/18 o výměře 377 m2 

- pozemku parc. č. 3235/13 o výměře 15.548 m2 

- pozemku parc. č. 3340/10 o výměře 22.487 m2 

- pozemku parc. č. 3340/82 o výměře 3.725 m2 

- pozemku parc. č. 3340/84 o výměře 5.579 m2 

- pozemku parc. č. 3340/9 o výměře 6.598 m2 

- pozemku parc. č. 3408/12 o výměře 1.662 m2 

- pozemku parc. č. 3408/16 o výměře 1.320 m2 

- pozemku parc. č. 3428/6 o výměře 88 m2 

- pozemku parc. č. 3467/1 o výměře 60.203 m2 

- pozemku parc. č. 3467/16 o výměře 1.460 m2 

- pozemku parc. č. 3470/6 o výměře 258 m2 

- pozemku parc. č. 3470/7 o výměře 336 m2 

- pozemku parc. č. 3471/1 o výměře 280 m2 

- pozemku parc. č. 3471/2 o výměře 4.581 m2 

- pozemku parc. č. 3471/3 o výměře 1.345 m2 

- pozemku parc. č. 3481/5 o výměře 333 m2   
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- pozemku parc. č. 3503/15 o výměře 1.924 m2 

- pozemku parc. č. 3510/2 o výměře 384 m2 

- pozemku parc. č. 3511/2 o výměře 15 m2 

- pozemku parc. č. 2346/2 o výměře 1.335 m2  
     vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová,  

- a části pozemku parc. č. 4092 o výměře cca 1000 m2 v obci Moravská Třebová 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové     

   
za pozemky ve vlastnictví společnosti Agro Kunčina, a to:  
- pozemek parc. č. 4545 o výměře 35.873 m2   

- pozemek parc. č. 4304 o výměře 44.176 m2 

- pozemek parc. č. 4295 o výměře 26.400 m2 

- pozemek parc. č. 4258 o výměře 17.524 m2   

v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové      

- pozemek parc. č. 3386/13 o výměře 47 m2 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová.                                        

  

Z: Viera Mazalová 
 
2442/R/100417: 
 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 2711/1 o celkové výměře 13.093 m2, druh 
pozemku ostatní plocha (jedná se cca o 150 m2) v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část Předměstí ul. Holandská.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
2443/R/100417: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
uzavření vlastní smlouvy za účelem zřízení a provozování distribuční soustavy 
kabelového vedení v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na pozemku 
parc. č. 3499 a o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035. 
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 
 
2444/R/100417: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování stavby plynárenského 
zařízení na pozemku p. č. 2055/75 a p. č. 1987 s Ing. Antonínem Vykydalem, bytem 
Řešovská 516/7, Praha 8- Bohnice 18100, RČ 491121/024 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová. 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 
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ceně bude připočtená DPH v zákonné výši. Náklady spojené s uzavřením smlouvy 
uhradí oprávněný z věcného břemene.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
2445/R/100417: 
 

uzavření předložené smlouvy o právu k provedení stavby - zásahu do pozemku 
města parc. č. 3811/1 v katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, za účelem 
realizace stavby: "Boršov - parc. č. 579 a další; malá vodní nádrž s biotopem", a to 
s panem S. jako stavebníkem. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2446/R/100417: 
 

vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku " Oprava bytu č.1/ Bytový dům nám. 
TGM 28/37, Moravská Třebová", stavební firmu Cyril Jirouš, K. Čapka 495/14, 571 
01 Moravská Třebová; IČO: 47486180. 
 

  

Z: Gabriela Horčíková 
 
2447/R/100417: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Obnova střechy kláštera č. p. 1512 na 
ul. Svitavská, Moravská Třebová“ firmu, JS Moravská Třebová s.r.o., 571 01, 
Linhartice č. p. 60, IČO: 28811852. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2448/R/100417: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Obnova 
střechy kláštera č. p. 1512 na ul. Svitavská, Moravská Třebová“ s firmou, JS 
Moravská Třebová s.r.o., 571 01, Linhartice č. p. 60, IČO: 28811852 dle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2449/R/100417: 
 

zahraniční služební cestu Ing. Miroslava Netolického dne 11.04.2017 do města 
Bystrzyca Klodzka v Polsku na jednání partnerů k přípravě upraveného projektu 
Singletrack Glacensis. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města souhlasí: 
 
2450/R/100417: 
 

s prominutím úhrady nájemného za rok 2017, stanoveného dle nájemní smlouvy č. 
14/99, ze dne 17. února 1999, kterou Město Moravská Třebová pronajímá část 
pozemku parc. č.1120/1, o výměře 50 m2, v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, a to ve výši 75 Kč, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
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2451/R/100417: 
 

s prominutím úhrady nájemného za rok 2016, stanoveného dle nájemní smlouvy č. 
4/2000, ze dne 20. září 2000 ve znění dodatku č. 1 této smlouvy, kterou Město 
Moravská Třebová pronajímá část pozemku parc. č. 2711/74, o výměře 19 m2, v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, a to ve výši 127 Kč, dle předloženého 
návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2452/R/100417: 
 

udělit, na základě návrhu komise pro udělování ceny města, cenu města Moravská 
Třebová za rok 2016 Ing. Karlu Metyšovi a JUDr. Ing. Janu Vermouskovi. 
  

Z: František Žáček 
 
2453/R/100417: 
 

schválit předloženou zprávu o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného 
majetku, zásob, pohledávek, závazků a cenin města Moravská Třebová k 
31.12.2016. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2454/R/100417: 
 

schválit vnitřní předpis č. 2/2017, Program pro poskytování stipendií studentům 
vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová, dle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2455/R/100417: 
 

schválit zapojení města do výzvy č. 28 Specifické informační a komunikační systémy 
a infrastruktura II v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
specifický cíl 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 
prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 24.04.2017 
 
2456/R/100417: 
 

schválit podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku města 
pozemku parc. č. 288/4 o výměře 200 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci a kat. 
území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Gorazdova z majetku Pardubického 
kraje, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice IČO: 70892822.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
2457/R/100417: 
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schválit navržený postup uvedený v důvodové zprávě ve věci výkupu pozemků z 
vlastnictví Ing. Jiřího Macha, IČO: 14553261, směny pozemků se společností Agro 
Kunčina, IČO: 25262084, a následné směny pozemků se společností Pavlík a 
společníci s.r.o., IČO: 25948431, Pavlík Roman, bytem ul. Nerudova č. p. 1167, č. o. 
48, Moravská Třebová, Pavlík Petr, IČO: 41267109, a Ing. Pavlík Ladislav, IČO: 
16207262, na ul. Svitavské z důvodu rozšíření průmyslové zóny.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
2458/R/100417: 
 

schválit výkup pozemku parc. č. 4558 o výměře 18.014 m2, druh pozemku orná půda 
a pozemku parc. č. 4575 o výměře 22.682 m2, druh pozemku orná půda vše v obci 
Moravská Třebová a katastrální území Boršov u Moravské Třebové vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 813.920 Kč.      
  

Z: Viera Mazalová 
 
2459/R/100417: 
 

schválit výkup pozemku parc. č. 175/2 o výměře 83 m2, druh pozemku zahrada v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Komenského, který 
vznikl novým geometrickým plánem z původního pozemku parc. č. 175 za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 9.020 Kč, která bude prodávajícímu uhrazena do 10 
dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí 
město Moravská Třebová.                
  

Z: Viera Mazalová 
 
2460/R/100417: 
 

schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o směně pozemků mezi městem 
Moravská Třebová a PAVLÍK a společníci s.r.o., Nerudova 1167/48, Moravská 
Třebová, IČO: 25948431, Pavlík Petr, ul. Nerudova 1454/50, Moravská Třebová, 
IČO: 41267109, Pavlík Roman, bytem ul. Nerudova č. p. 1167, č. o. 48, Moravská 
Třebová, a Pavlík Ladislav Ing., Nerudova 1167/48, Moravská Třebová, IČO: 
16207262, za účelem získání pozemků parc. č. 4119, 4120, 4151, 4152  a parc. č. 
4147, 4148, 4153 a 3872/1 v katastrálním území Boršov u Moravské Třebové pro 
přípravu území pro novou průmyslovou zónu s tím, že před uzavřením vlastní 
směnné smlouvy budou splněny všechny zákonem dané podmínky a vlastní smlouva 
bude předložena zastupitelstvu města ke schválení. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2461/R/100417: 
 

schválit 5 dražebních vyhlášek dobrovolných dražeb, které se budou konat dne 
27.05.2017 dle předloženého návrhu v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb., o 
veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, na prodej nemovitostí: 
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 1. Pozemku parc. č. 2771/78 o výměře 1090 m2, druh pozemku orná půda, který 
vznikl dle geometrického plánu č. 2907-12/2017, vyhotoveného Geodézií Polička, 
potvrzeného dne 23.01.2017 Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj z původního 
pozemku parc. č. 2771/1 
2. Pozemku parc. č. 2771/79 o výměře 1090 m2, druh pozemku orná půda, který 
vznikl dle geometrického plánu č. 2907-12/2017, vyhotoveného Geodézií Polička, 
potvrzeného dne 23.01.2017 Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj z původního 
pozemku parc. č. 2771/1 
3. Pozemku parc. č. 2055/128 o výměře 1047 m2, druh pozemku orná půda 
4. Pozemku  parc. č. 2055/129 o výměře 1041 m2, druh pozemku orná půda  
5. Pozemku parc. č. 2055/130 o výměře 1048 m2, druh pozemku orná půda vše v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2462/R/100417: 
 

schválit 9  dobrovolných opakovaných dražeb, které se budou konat dne 27.05.2017 
dle předloženého návrhu v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných 
dražbách, ve znění pozdějších předpisů na prodej nemovitostí: 
 
1. Pozemku parc. č. 2055/121 o výměře 1312 m2, druh pozemku orná půda  

2. Pozemku parc. č. 2055/122 o výměře 1447 m2, druh pozemku orná půda  
3. Pozemku parc. č. 2055/123 o výměře 1267 m2, druh pozemku orná půda   
4. Pozemku parc. č. 2055/124 o výměře 1266 m2, druh pozemku orná půda  
5. Pozemku parc. č. 2055/126 o výměře 706 m2, druh pozemku orná půda 
6. Pozemku parc. č. 2055/95 o výměře 1576 m2, druh pozemku orná půda   
7. Pozemku parc. č. 2055/97 o výměře 1786 m2, druh pozemku orná půda  
8. Pozemku parc. č. 2631/3 o výměře 297 m2 a pozemku parc. č. 2632/2, které tvoří 
jeden stavební pozemek vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová    
9. Pozemku parc. č. 234/3 o výměře 191 m2, druh pozemku zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba bytového domu č. p. 219 část Město, ul. Krátká č. 
o. 6, Moravská Třebová.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
2463/R/100417: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 595/5 o výměře 339 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Bezručova za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 40.680 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.  Nad rámec kupní ceny uhradí kupující náklady spojené s převodem 
nemovitosti, a to ve výši 5.886 Kč.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
2464/R/100417: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 595/6 o výměře 106 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Bezručova za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 12.720 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.  Nad rámec kupní ceny uhradí kupující náklady spojené s převodem 
nemovitosti, a to ve výši 1.841 Kč.     
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Z: Viera Mazalová 
 
2465/R/100417: 
 

schválit realizaci projektu Zázemí na Knížecí louce (investiční akce č. 42 rozpočtu 
města - Kavárna na Knížecí louce, vč. přeložky plynu a kanalizace) dle předloženého 
návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2466/R/100417: 
 

zrušit usnesení zastupitelstva města č. 567/Z/130317 ze dne 13.3.2017, kterým si 
zastupitelstvo města vyhrazuje další rozhodování ve věci realizace investiční akce č. 
42 rozpočtu města - Kavárna na Knížecí louce, vč. přeložky plynu a kanalizace. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2467/R/100417: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  
 

2468/R/100417: 
 

předložený zápis z jednání komise rady města pro výchovu a vzdělávání ze dne 
13.03.2017. 
  
 

2469/R/100417: 
 

předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 03.04.2017.       
  
 

2470/R/100417: 
 

návrh komise pro udělování Ceny města Moravská Třebová za rok 2016. 
  
 

2471/R/100417: 
 

zprávu o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku, zásob, 
pohledávek, závazků a cenin města Moravská Třebová k 31.12.2016. 
  
 

2472/R/100417: 
 

předpokládaný dopad projektu realizovaného z výzvy č. 28 Specifické informační a 
komunikační systémy a infrastruktura II v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu specifický cíl 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti 
veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT do běžných 
výdajů rozpočtu města. 
  
 

2473/R/100417: 
 

předložený materiál k rozvoji kultury ve městě, zpracovaný ředitelem Kulturních 
služeb města Moravská Třebová. 
  
 

2474/R/100417: 
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aktuální informace o projektu Dopravní terminál Moravská Třebová, na nějž byla 
podána žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. 
  
 

2475/R/100417: 
 

souhrnné informace o přípravě a realizaci projektu Zázemí na Knížecí louce 
(investiční akce č. 42 rozpočtu města - Kavárna na Knížecí louce, vč. přeložky plynu 
a kanalizace). 
  

 
 
Rada města pověřuje: 
 
2476/R/100417: 
 

jednatelku Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. přípravou a podpisem 
smlouvy o dílo č. SN-TSMT/ 3/201 na veřejnou zakázku "Stavební úpravy bytu č. 1 / 
Bytový dům, nám. TGM 28/37, Moravská Třebová“ s vítězem výběrového řízení, 
firmou: Cyril Jirouš, K. Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová; IČO: 47486180. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
2477/R/100417: 
 

 v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku "Přeložka STL plynovodu - ul. 
Gorazdova, Moravská Třebová" a schvaluje: 
 
1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k podání nabídky: 
- LBtech a.s., Moravská 786, 570 01 Litomyšl, IČO: 15035808 
- Kubík a.s., U Prašné brány 1090/2, 111 21 Praha 1, IČO: 25928082 
- GASCO spol. s r.o., náměstí Republiky 56, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice, IČO: 15049035 
- G-MONT CR s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim, IČO: 25263382 
- ERMO spol. s r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, IČO: 15062201 
 
2. Hodnotící komisi ve složení: 
-        Ing. Pavel Brettschneider - člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník   

-        Miroslav Jurenka - člen, - Ing. Daniela Blahová - náhradník   

-        Ludmila Lišková - člen, Karel Musil - náhradník  
 
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
-        celková nabídková cena vč. DPH - 100 % 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
 
 
Rada města vydává: 
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2478/R/100417: 
 

 prohlášení o tom, že silniční vegetace v průjezdním úseku silnice I. třídy, číslo 
objektu 8674, na pozemku parc. č. 3894/1, v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová nepřešla do vlastnictví města Moravská Třebová na základě zákona č. 
172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, který 
nabyl účinnosti dne 24. 5. 1991, dále, že nebylo v minulostí vydáno rozhodnutí soudu 
o vlastnictví, nebo povinnosti údržby silniční vegetace v průjezdném úseku v 
neprospěch obce ani nebyla s ŘSD ČR v minulosti uzavřena smlouva o prohlášení o 
vlastnictví nebo údržbě silniční vegetace.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města ruší: 
 
2479/R/100417: 
 

své usnesení č. 2078/R/311016, kterým uložila vedoucí odboru majetku města 
připravit prodej části pozemku parc. č. 2771/1 (o výměře cca 2000 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 po 
provedení stavby nebo k souhlasu se stavbou dále požadovat po stavebnících 
uzavření plánovací smlouvy na výstavbu (prodloužení) inženýrských sítí včetně 
komunikace.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města ukládá: 
 
2480/R/100417: 
 

vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství podat žádost o snížení 
nájemného stanoveného dle návrhu nájemní smlouvy č. sml. PM/2017-
ZHMMaj/712/1540-17Ká, předložené pronajímatelem, kterou Povodí Moravy s.p. 
pronajímá Městu Moravská Třebová pozemky dotčené stavbou: "Revitalizace toku 
Třebůvka v lokalitě Knížecí louka, Moravská Třebová“, a to na 8 Kč / m2.  
  

Z: Viera Mazalová 
T: 03.07.2017 
 
2481/R/100417: 
 

vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství podat žádost na 
Ministerstvo zemědělství ČR o převedení drobného vodního toku - revitalizovaného 
ramena toku Třebůvky na Knížecí louce v Moravské Třebové, vedeného v centrální 
evidenci vodních toků Ministerstva zemědělství ČR pod idenfikátorem ID 102 19 569 
(č. hydrologického pořadí povodí  4 -10-02-070) do správy města Moravská Třebová. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 15.05.2017 
 
2482/R/100417: 
 

vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat ve věci prodeje 
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pozemku parc. č. 3810/2 o ceně 80 Kč/m2, ve věci prodeje pozemku parc. č. 482/7 o 
ceně ve výši 80 Kč/m2  a u části pozemku parc. č. 482/3 o výměře 284 m2 o ceně ve 
výši 80 Kč/m2 a u části tohoto pozemku o výměře 283 m2 o ceně ve výši 15 Kč/m2.  
  

Z: Viera Mazalová 
T: 15.05.2017 
 
2483/R/100417: 
 

vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat ve věci prodeje 
pozemku parc. č. 1950/1 o ceně ve výši 73.280 Kč.  
  

Z: Viera Mazalová 
T: 15.05.2017 
 
2484/R/100417: 
 

vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat ve věci prodeje 
části pozemku parc. č. 2711/1 o výměře 83 m2 o ceně ve výši 108,72 Kč/m2 a části 
pozemku parc. č. 2711/1 o výměře cca 150 m2 o ceně dle znaleckého posudku. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 15.05.2017 
 
 
Rada města odkládá: 
 
2485/R/100417: 
 

projednání tisku č. 41, Zápis z jednání komise památkové péče ze dne 27.03.2017. 
  

 
 
V Moravské Třebové 10.04.2017 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


