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Usnesení 
 
ze 77. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.08.2017 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2829/R/210817: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

2830/R/210817: 
 

poskytnutí odměny Mgr. Petru Vágnerovi, řediteli Základní školy Moravská Třebová, 
Palackého 1351, okres Svitavy v souladu s předloženým návrhem. Odměna bude 
vyplacena ze mzdových prostředků příspěvkové organizace Základní školy Moravská 
Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy a nemá vliv na rozpočet města. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2831/R/210817: 
 

navržený postup odstranění nedostatků vyplývajících ze zprávy o výsledku šetření 
stížnosti Českou školní inspekcí v Základní škole Moravská Třebová, Kostelní 
náměstí 21, okres Svitavy. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2832/R/210817: 
 

uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání mezi městem Moravská Třebová jako 
centrálním zadavatelem (centrálním odběratelem)  a následujícími subjekty jako 
veřejnými zadavateli (podřazenými odběrateli): 
 ZIKOS, příspěvková organizace,  IČO: 00401986, se sídlem Komenského sady 

1642, Moravské Budějovice 
 TESPRA Hodonín, s.r.o., IČO: 25512251, se sídlem Velkomoravská 3652/91, 

Hodonín 
 TEZA Hodonín, příspěvková organizace, IČO: 66609984, se sídlem Tyršova 

3588/10, Hodonín 
 Město Jaroměř, IČO: 00272728, se sídlem nám. Českomoravské armády 16, 

Jaroměř 
 Město Hodonín, IČO: 00284891 se sídlem Masarykovo nám. 53/1, Hodonín 
 Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace, IČO: 66183596, se 

sídlem Nadační 375/14, Odry 
 Lázně Hodonín, IČO: 47894733, se sídlem Měšťanská 3559/140, Hodonín 
 Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace, IČO: 44164289, se sídlem 

U Červených domků 3529, Hodonín  
z důvodu poptávky po elektrické energii v hladině vysokého napětí na rok 2018, dle 
předloženého návrhu.   
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.10.2017 
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2833/R/210817: 
 

uzavření předložené příkazní smlouvy o obstarání správy drobného vodního toku - 
revitalizovaného ramena Třebůvky, vedeného v centrální evidenci vodních toků 
Ministerstva zemědělství ČR jako bezejmenný vodní tok, IDVT 10219569, HP 4-10-
02-07000-0-00 s Technickými službami Moravská Třebová s.r.o., IČO: 25970399, se 
sídlem Moravská Třebová, Zahradnická 1412/21, jako příkazníkem. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2834/R/210817: 
 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch města Moravská Třebová 
jako oprávněného za účelem zřízení a provozování dešťové kanalizace na pozemku 
parc. č. 3791/3 v obci a katastrálním území Moravská Třebová se spoluvlastníky 
pozemku. Rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 2802-
348/2015 vypracovaným Geodézií Polička, Tyršova 161, který bude nedílnou 
součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno 
bezúplatně, na dobu neurčitou. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí 
oprávněné Město Moravská Třebová.       
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.09.2017 
 
2835/R/210817: 
 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch města Moravská Třebová 
jako oprávněného za účelem zřízení a provozování dešťové kanalizace na pozemku 
parc. č. 3791/22 v obci a katastrálním území Moravská Třebová se spoluvlastníky 
pozemku. Rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 2963-
216/2017 vypracovaném Geodézií Polička, Tyršova 161, který bude nedílnou 
součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno 
bezúplatně, na dobu neurčitou. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí 
oprávněné Město Moravská Třebová.     
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.09.2017 
 
2836/R/210817: 
 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch města Moravská Třebová 
jako oprávněného za účelem zřízení a provozování dešťové kanalizace na pozemku 
parc. č. 3791/5, 3791/32 a 3791/30  v obci a katastrálním území Moravská Třebová 
se spoluvlastníky pozemku. Rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrických 
plánech č. 2963-216/2017 a 2802-348/2015 vypracovaných Geodézií Polička, 
Tyršova 161, které budou nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. 
Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. Náklady spojené s 
uzavřením smlouvy uhradí oprávněné Město Moravská Třebová. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.09.2017 
 
2837/R/210817: 
 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch města Moravská Třebová 
jako oprávněného za účelem zřízení a provozování dešťové kanalizace  na pozemku 
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parc. č. 3791/2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová s vlastníkem 
pozemku. Rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 2963-
216/2017 vypracovaném Geodézií Polička, Tyršova 161, který bude nedílnou 
součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno 
bezúplatně, na dobu neurčitou. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí 
oprávněné Město Moravská Třebová. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.09.2017 
 
2838/R/210817: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
- byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7, s platností od 01.09.2017  
- byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 124, s platností od 01.09.2017 
- byt č. 2 o velikosti 1 + 1 v ul. Nádražní č. o. 19, s platností od 01.09.2017 
- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25, s platností od 

01.09.2017 
- byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7, s platností od 01.09.2017 
- byt č. 18 o velikosti 2 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7, s platností od 01.09.2017  
  
Z: Viera Mazalová 
T: 30.09.2017 
 
2839/R/210817: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na: 
- byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Olomoucké č. o. 12, s platností od 01.09.2017 
- byt č. 5 o velikosti 1 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7, s platností od 01.09.2017. 
  
Z: Viera Mazalová 
T: 30.09.2017 
 
2840/R/210817: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 37, s platností od 01.09.2017 s podmínkou úhrady 
závazku vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.09.2017 
 
2841/R/210817: 
 

záměr pachtu pozemků parc. č. 2077/59 o celkové výměře 219 m2 a parc. č. 2077/34 
o celkové výměře 159 m2, oba druh pozemků trvalý travní porost, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, v zahrádkářské osadě Křížový vrch. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2842/R/210817: 
 

pacht pozemku parc. č. 2348/1 o celkové výměře 3 454 m2, druh pozemku orná 
půda, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Na Stráni, za účelem 
využití pro 1000 m2 jako zahradu v zahrádkářské osadě a pro 2454 m2 k sečení trávy 
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a chovu králíků.  Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou, roční pachtovné bude stanoveno ve výši 1 254 Kč. Podmínky 
smlouvy budou stanoveny dle předloženého návrhu.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
2843/R/210817: 
 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM – 0025/2016 na akci „Demolice 
objektu č. p. 634 ul. Svitavská, Moravská Třebová“ s firmou BISA s.r.o., Pospíšilova 
378/14, 500 03, Hradec Králové, IČO: 25863258, podle předloženého návrhu 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2844/R/210817: 
 

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM 0015/17 na akci „Oprava 
komunikace v ulici Svitavská“ s firmou M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 
Pardubice, IČO: 42196868, podle předloženého návrhu.  
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2845/R/210817: 
 

uzavření Dohody o spolupráci a poskytnutí účelového příspěvku na stavební práce 
vedené pod názvem "Reko MS Moravská Třebová - Svitavská", podle předloženého 
návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2846/R/210817: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Obnova střechy Dům dětí a mládeže, 
Moravská Třebová“ firmu JS Moravská Třebová s.r.o., Linhartice 60, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 28811852. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2847/R/210817: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Obnova 
střechy Dům dětí a mládeže, Moravská Třebová“ s firmou JS Moravská Třebová 
s.r.o., Linhartice 60, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 28811852, dle předloženého 
návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2848/R/210817: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Inženýrské sítě Dr. Loubala" firmu 
Ulehla Ivan s.r.o., Svitavy, Svitavská 159/52, PSČ 56802, IČO: 29212375.     
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2849/R/210817: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
"Inženýrské sítě Dr. Loubala „s firmou Ulehla Ivan s.r.o., Svitavy, Svitavská 159/52, 
PSČ 56802, IČO: 29212375, podle předloženého návrhu.   
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Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města doporučuje: 
 
2850/R/210817: 
 

konání celostátní konference s mezinárodní účastí INOVACE EVROPSKÝCH MĚST, 
STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ,  ARCHITEKTURA, URBANISMUS, SYNTÉZA S UMĚNÍM A 
KULTUROU, EVROPSKÉ PROGRAMY A PROJEKTY PRO ROZVOJ MĚST 9. EDA 2018 – 
duben 2018 v Moravské Třebové. 
  

Z: Václav Mačát 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2851/R/210817: 
 

schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 6/2017  rozpočtu města, kterou budou 
změněny závazné ukazatele na rok 2017 takto (v tis. Kč): 
 
a) závazné ukazatele stanovené radě města 

  
 
b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace  

  
  

Z: Dana Buriánková 
 
2852/R/210817: 
 

schválit rozpočtové opatření č. 7/2017 rozpočtu města - poskytnutí dotací v souladu s 
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vnitřním předpisem č. 6/2015, Program pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Moravská Třebová, uvedeným subjektům: 
- Náš domov Koclířov, z.s., se sídlem Koclířov 140, 569 11, IČO: 68208553 na 
dofinancování pobytové sociální služby Most naděje – azylový dům pro rodiče s 
dětmi – 10.000 Kč. 
- Linka bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, Praha 8, Bohnice, IČO: 61383198 na 
podporu provozu Linky bezpečí, krizové linky pro děti a studenty – 5.000 Kč. 
- Pobočný spolek Svazu branně-technických sportů Moravská Třebová, se sídlem 
Nám. T. G. Masaryka 121/18, Moravská Třebová, IČO: 68245807 - na technické 
vybavení sportovního klubu mládeže (optická střelnice, terčová zařízení) – 20.000 
Kč. 
Dotace budou uhrazeny z vyčleněné rozpočtové rezervy. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2853/R/210817: 
 

schválit uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotací 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 
 
2854/R/210817: 
 

schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace 
z rozpočtu Města Moravská Třebová č. OF 0013/2017 s TJ Slovan Moravská 
Třebová, z.s., IČO: 43508511, v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2855/R/210817: 
 

schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční 
dotace z rozpočtu Města Moravská Třebová č. OF 0014/2017 s TJ Slovan Moravská 
Třebová, z.s., IČO: 43508511, v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2856/R/210817: 
 

schválit poskytnutí stipendia studentce vysoké školy v souladu s vnitřním předpisem 
2/2017 Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České 
republice. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2857/R/210817: 
 

schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí stipendia v souladu s 
předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2858/R/210817: 
 

schválit střednědobý výhled rozpočtu města na období 2018 – 2020 dle 
předloženého návrhu. 
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Z: Dana Buriánková 
 
2859/R/210817: 
 

schválit předloženou Koncepci prevence kriminality města Moravská Třebová na 
období 2017 - 2020. 
  

Z: Hana Navrátilová 
 
2860/R/210817: 
 

zřídit obligační předkupní právo ve prospěch manželů L., pro odkup části pozemku 
parc. č. 213/1, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Piaristická, kterou 
manželé L. užívají na základě dohody uzavřené dne 30.09.2005 a to za cenu v místě 
a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem s tím, že oprávnění manželé 
uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti. Předmětná část nemovitosti bude 
vyznačena na kopii katastrální mapy, která bude součástí dohody o předkupním 
právu. Předkupní právo se nebude vztahovat na právní nástupce zúčastněných stran 
a nebude zapsáno do katastru nemovitostí. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2861/R/210817: 
 

schválit podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku města z 
vlastnictví České republiky, Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 
1024/11a, Praha 3, IČO: 01312774, a to   
- pozemku parc. č. 3614 o výměře 313 m2 v obci a katastrálním území Moravská 

Třebová  
- pozemku parc. č. 1482/1 o výměře 340 m2 v obci a katastrálním území Moravská 

Třebová 
- pozemku parc. č. 4753 o výměře 104 m2 v obci Moravská Třebová a katastrální 

území Boršov u Moravské Třebové. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2862/R/210817: 
 

schválit podání žádosti o úplatný převod a následné nabytí do majetku města z 
vlastnictví České republiky, Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 
1024/11a, Praha 3, IČO: 01312774, a to pozemku parc. č. 2771/44 o výměře 1134 
m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
2863/R/210817: 
 

schválit prodej podílu ideálních 1251/10000 stavební parcely č. 1113 o výměře 318 
m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část Předměstí, ul. Tyršova za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
20.686 Kč, kterou dle dohody uhradí pan H. před podpisem kupní smlouvy.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
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2864/R/210817: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  
 

2865/R/210817: 
 

předloženou zprávu z jednání Komise památkové péče rady města dne 07.08.2017. 
  
 

2866/R/210817: 
 

rozbor hospodaření města k 30.06.2017. 
  
 

2867/R/210817: 
 

předloženou souhrnnou zprávu o provozu Moravskotřebovského aquaparku v letech 
2004 – 2016.   
  
 

2868/R/210817: 
 

předloženou zprávu o výsledku šetření stížnosti Českou školní inspekcí v Základní 
škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy. 
  

2869/R/210817: 
 

rozhodnutí Ministerstva kultury č. j. MK 36013/2017 OPP, sp. zn. MK-S 10504/2016 
OPP ve věci řízení o prohlášení bývalé polikliniky č. p. 634 se zahradou, obec 
Moravská Třebová, okres Svitavy, Pardubický kraj, za kulturní památku - rozhodnutí 
o neprohlášení za kulturní památku.  
  

 
Rada města ruší: 
 
2870/R/210817: 
 

své usnesení č. 2747/R/030717, kterým schválila prodej podílu ideálních 1251/10000 
stavební parcely č. 1113 o výměře 318 m2, druh pozemku zastavěná plocha a 
nádvoří v obci a katastrálním  území Moravská Třebová, část Předměstí  na ul. 
Tyršově za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 20.686  Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy.         
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
V Moravské Třebové 21.08.2017 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


