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Usnesení 
 
z 79. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 18.09.2017 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2875/R/180917: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

2876/R/180917: 
 

změnu termínu plnění usnesení rady města č. 2763/R/030717 z původního termínu 
31.08.2017 na nový termín 02.10.2017. 
  

Z: Ing. Kamil Sopoušek 
 
2877/R/180917: 
 

ukončení úkolu č. 2382/R/060317. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2878/R/180917: 
 

dodatek č. 6 vnitřního předpisu č. 9/2011, Směrnice k provádění inventarizace 
majetku a závazků města Moravská Třebová dle předloženého návrhu. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2879/R/180917: 
 

uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na přípravu, organizaci a 
realizaci 9. 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 (květen) 2018 Moravská Třebová s Ing. arch. Zdravko 
Minčevem Rusevem, CSc., IČO: 60452285, v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2880/R/180917: 
 

rozpočtové opatření č. 8/2017 rozpočtu města - poskytnutí dotací z rozpočtu města v 
souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Moravská Třebová uvedeným subjektům. Dotace budou uhrazeny z vyčleněné 
rozpočtové rezervy. 
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1. Bc. Jitka Štolová – mažoretky Espiral                        8.000 Kč 
účast mažoretek Espiral na ME 
2. Miloslav Kužílek, Komise památkové péče                    2.000 Kč  
částečná úhrada dopravy na zájezd do Jaroměřic nad Rokytnou 
3. Průmyslové muzeum Mladějov, z. s.           5.000 Kč 
pořízení nových vitrín pro expozici muzea 
4. Moravskotřebovské víceboje z. s.         12.000 Kč 
organizace a realizace Moravskotřebovských vícebojů 
5. Farní sbor Československé církve evangelické v Moravské Třebové 0 Kč 
oprava a údržba střešních dešťových žlabů 
6. Rodinné integrační centrum, z. s.                      0 Kč 
SAS pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra 
7.Chornický železniční klub, z. s.              0 Kč 
Mikulášská jízda parního vlaku 
 
CELKEM                   27.000 Kč 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2881/R/180917: 
 

uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotací: 
1. Bc. Jitka Štolová  
2. Miloslav Kužílek  
3. Průmyslové muzeum Mladějov, z. s. 
4. Moravskotřebovské víceboje z. s. 
v souladu s předloženým vzorem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2882/R/180917: 
 

finanční podporu z rozpočtu města, ve výši 5.000 Kč v rámci  MA21 pro vítězný 
projekt z Veřejného fóra 2017 - „Kouzelná zahrádka“ (projekt příspěvkové organizace 
města - Základní škola Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy). 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2883/R/180917: 
 

zahraniční pracovní cestu Ing. Pavla Brettschneidera do polského města Kudowa - 
Zdrój dne 14. září 2017 na administrativně politické fórum v rámci projektu Koncepce 
rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém pohraničí (realizovaného v rámci 
INTERREG PL-CZ).  
  

Z: Dana Buriánková 
 
2884/R/180917: 
 

poskytnutí odměny Haně Kotoulkové, ředitelce I. Mateřské školy, Piaristická 137, 
Moravská Třebová, okres Svitavy v souladu s předloženým návrhem. Odměna bude 
vyplacena ze mzdových prostředků příspěvkové organizace I. Mateřská škola, 
Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy a nemá vliv na rozpočet města. 
  

Z: Dana Buriánková 
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2885/R/180917: 
 

uzavření smlouvy o střežení objektů: 
- Svitavská č. o. 44, Moravská Třebová – stacionář Domeček a terapeutická dílna 
- Bránská č. o. 18, Moravská Třebová – terapeutická prodejna Andělský obchod a 
občanská poradna  
s Oblastní charitou Moravská Třebová, Kostelní nám. 24/3, Moravská Třebová, IČO: 
65189418, zastoupenou ředitelkou Ludmilou Dostálovou, v souladu s předloženým 
návrhem.  
  

Z: Radovan Zobač 
 
2886/R/180917: 
 

uzavření předložené smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené mezi městem 
Moravská Třebová a Technickými službami Moravská Třebová s.r.o. IČO: 25970399, 
Zahradnická 21, Moravská Třebová. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2887/R/180917: 
 

prodej služebního vozidla Škoda Fabia 1.2, 51 kW, rok výroby 2007 (VIN: 
TMBBH25J583069775) společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o., 
Zahradnická 21, Moravská Třebová, IČO: 25970399. 
  

Z: Pavel Šafařík 
 
2888/R/180917: 
 

uzavření kupní smlouvy se společností Technické služby Moravská Třebová s.r.o., 
Zahradnická 21, Moravská Třebová, IČO: 25970399, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Pavel Šafařík 
 
2889/R/180917: 
 

prodej mobilního telefonu HTC DESIRE 500, inventární č. 1738 OVV Mgr. Dagmar 
Zouharové za dohodnutou kupní cenu 1.000 Kč. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2890/R/180917: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku Elektronická úřední deska pro Město 
Moravská Třebová, firmu emam s.r.o., Blansko, Poříčí 2466/30, IČO: 29284414. 
  

Z: Pavel Šafařík 
 
2891/R/180917: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
Elektronická úřední deska pro Město Moravská Třebová, s firmou emam s.r.o., 
Blansko, Poříčí 2466/30, IČO: 29284414, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Pavel Šafařík 
 
2892/R/180917: 
 

uzavření kupní smlouvy a smlouvy o úplném servisu kopírovacího stroje s vítězem 
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zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Multifunkce pro město Moravská Třebová" 
firmou TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o., Praha 4, Michelská 12a/čp. 18, PSČ 
14501, IČO: 41191021 podle předložených návrhů. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 30.09.2017 
 
2893/R/180917: 
 

uzavření kupní smlouvy s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku 
"Výpočetní technika pro město Moravská Třebová" firmou Scenario s.r.o., Ostrava, 
Moravská Ostrava a Přívoz, Pohraniční 1435/86, IČO: 29462177 podle předloženého 
návrhu. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 30.09.2017 
 
2894/R/180917: 
 

uzavření Závěrkových listů s vítězem výběrového řízení firmou CENTROPOL 
ENERGY, a.s., se sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 
25458302, na dodávku elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky 
elektrické energie v napěťové hladině nízkého napětí pro město Moravská Třebová, 
jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost od 01.01.2018 do 31.12.2018.  
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.09.2017 
 
2895/R/180917: 
 

záměr pronájmu nebytového prostoru o výměře 30,9 m2 v domě č. p. 207 na 
Zámeckém náměstí č. o. 6 v Moravské Třebové. Smlouva bude uzavřena od 
01.01.2018 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude 
stanoveno dle usnesení rady města č. 2532/031297. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.10.2017 
 
2896/R/180917: 
 

záměr výpůjčky nebytových prostor o celkové výměře 103,63 m2 v budově muzea č. 
p. 315 v ul. Svitavské č. o. 18 v Moravské Třebové od 18.11.2017 do 17.11.2022  za 
účelem provozování střediska Společnosti česko - německého porozumění Walthera 
Hensela, IČO: 46452788. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.11.2017 
 
2897/R/180917: 
 

pronájem nebytového prostoru o výměře 65 m2 v domě č. p. 1479 v ul. Svitavské č. 
o. 24 v Moravské Třebové firmě GENOSERVICE Corp. a.s., IČO: 25382152, se 
sídlem Hodslavice 143, 742 71 Hodslavice, za účelem rozšíření kanceláře pro 
pracovníky. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 2532/031297.    
  

Z: Viera Mazalová 



 Město Moravská Třebová 5   

 Usnesení rady města ze dne  18.09.2017 

T: 31.10.2017 
 
2898/R/180917: 
 

uzavření nájemní smlouvy  s Moravec - pekárny s.r.o., IČO: 25946706, se sídlem 
Josefská 1060/14a, 571 01 Moravská Třebová, o nájmu nebytových prostor o 
celkové výměře 132,5 m2 v přízemí domu č. p. 6 v části obce Město v ul. Cihlářově 
č. o. 13 v Moravské Třebové dle předloženého návrhu. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
2532/031297. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.09.2017 
 
2899/R/180917: 
 

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. OMM 100/11 ze dne 8. listopadu 2011, 
kterou město Moravská Třebová pronajímá Technickým službám Moravská Třebová 
s.r.o., se sídlem Zahradnická 1412/21, Moravská Třebová, IČO: 25970399 budovu 
zimního stadionu č. p. 1632, ul. Nádražní, Moravská Třebová, dle předloženého 
návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2900/R/180917: 
 

poskytnutí úlevy z nájmu (služby) na ubytovně města na ul. Brněnské č. o. 50 v 
Moravské Třebové ve výši 6.974,24 Kč z důvodu hospitalizace v Nemocnici následné 
péče v Moravské Třebové od 07.03.2017 do 23.06.2017 a v Odborném léčebném 
ústavu Jevíčko od 09.07.2017 do 11.07.2017.        
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.09.2017 
 
2901/R/180917: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 100 o velikosti 1 + 0 na ul. 
Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové.     
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.10.2017 
 
2902/R/180917: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 8 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Školní č. o. 3 v Moravské Třebové se zájemci.  
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců.     
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.10.2017 
 
2903/R/180917: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 12 o velikosti 1 + 1 v 
ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové se zájemci. 
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V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců.     
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.10.2017 
 
2904/R/180917: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 8 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové se zájemci.  
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců.     
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.10.2017 
 
2905/R/180917: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 1 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 
T: 31.10.2017 
 
2906/R/180917: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 124, s platností od 01.10.2017  
- byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na Zámeckém náměstí č. o. 1, s platností od 01.10.2017 
- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3, s platností od 01.10.2017 
- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35, s platností od 01.10.2017 
- byt č. 2 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 1, s platností od 01.10.2017 
- byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v ul. Olomoucké č. o. 18, s platností od 01.10.2017  
- byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9, s platností od 01.10.2017 
- byt č. 21 o velikosti 2 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7, s platností od 01.10.2017 
s podmínkou úhrady závazku vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní 
smlouvy.  
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.10.2017 
 
2907/R/180917: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 3 o velikosti 1 + 0 v ul. 
Školní č. o. 3, s platností od 01.10.2017 s podmínkou úhrady závazku vůči městu po 
splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.10.2017 
 
2908/R/180917: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na: 
- byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v ul. Zámecké č. o. 13, s platností od 01.10.2017 



 Město Moravská Třebová 7   

 Usnesení rady města ze dne  18.09.2017 

- byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 1, s platností od 01.10.2017 
- byt č. 8 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 1, s platností od 01.10.2017 
- byt č. 12 o velikosti 1 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7, s platností od 01.10.2017. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.10.2017 
 
2909/R/180917: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové. Nájemní smlouva bude automaticky 
prodlužována vždy o 1 měsíc v případě úhrady nájmu za příslušný kalendářní měsíc 
a úhrady dluhu za nájem v pravidelné měsíční splátce. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.10.2017 
 
2910/R/180917: 
 

výpověď z nájmu bytu č. 2 o velikosti 2 + 1 v ul. Olomoucké č. o. 12 v Moravské 
Třebové, v souladu s § 2288 odst. 1) písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník, neboť byl zjištěn závažný důvod pro vypovězení nájmu. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2911/R/180917: 
 

záměr pachtu části pozemku parc. č. 1375 o výměře 35 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, v ul. Školní. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2912/R/180917: 
 

záměr pachtu pozemku parc. č. 279/3 o celkové výměře 80 m2 v obci Moravská 
Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2913/R/180917: 
 

pacht 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. Pachtovní smlouva bude uzavřena od 1. října 
2017 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno 
dle usnesení rady města č. 291/080403.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
2914/R/180917: 
 

umístění zařízení lunaparku na nám. T. G. Masaryka v termínu 03.10.2017 - 
11.10.2017.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
2915/R/180917: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
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uzavření vlastní smlouvy na zřízení a provozování rozvodu nízkého napětí na 
pozemku ve vlastnictví města parc. č. 2771/1 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová a o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce, a.s. IČO: 24729035 jako 
budoucím oprávněným. 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 
 
2916/R/180917: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
uzavření vlastní smlouvy na zřízení a provozování rozvodu nízkého napětí na 
pozemku ve vlastnictví města parc. č. 247/2 v obci Moravská Třebová a katastrálním 
území Boršov u Moravské Třebové a o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce, a.s. 
IČO: 24729035 jako budoucím oprávněným. 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 
 
2917/R/180917: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
uzavření vlastní smlouvy na zřízení a provozování rozvodu nízkého napětí na 
pozemku ve vlastnictví města parc. č. 3197 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová a o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce, a.s. IČO: 24729035 jako 
budoucím oprávněným. 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 
 
2918/R/180917: 
 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 641 o výměře 583 m2, (jednalo by se cca o 50 
m2), druh pozemku ostatní plocha v obci Moravská Třebová a katastrálním území 
Boršov u Moravské Třebové.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
2919/R/180917: 
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záměr prodeje pozemku parc. č. 279/1 o celkové výměře 656 m2, druh pozemku 
zahrada v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
2920/R/180917: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 358/2 o celkové výměře 244 m2, druh pozemku 
zahrada v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
2921/R/180917: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 3366/35 o celkové výměře 8 m2, druh pozemku 
ostatní plocha v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
2922/R/180917: 
 

 záměr prodeje pozemku parc. č. 2055/121 o výměře 1.312 m2, druh pozemku orná 
půda a pozemku parc. č. 2055/122  o výměře 1.447 m2, druh pozemku orná půda 
vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2923/R/180917: 
 

uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. ORM 0015/16 na akci „Výměna 
kanalizace a vodovodu v ul. K. Čapka, Moravská Třebová“ s firmou Stavební 
vodohospodářská, s.r.o., se sídlem Moravská Třebová - Předměstí, Olomoucká 
139/4, PSČ 57101, IČO: 28771346, podle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2924/R/180917: 
 

uzavření Dohody o spolupráci a poskytnutí účelového příspěvku na stavební práce 
vedené pod názvem "Reko MS Moravská Třebová - K. Čapka" s firmou Kubík a.s., U 
Prašné brány 1090/2, 111 21 Praha 1, IČO: 25928082, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2925/R/180917: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Oprava povrchu komunikace po 
výměně kanalizace v ulici K. Čapka" firmu M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 
Pardubice, IČO: 42196868.    
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2926/R/180917: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Oprava 
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povrchu komunikace po výměně kanalizace v ulici K. Čapka" s firmou M - SILNICE 
a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2927/R/180917: 
 

spolufinancování projektu Dezodorizace ČOV Linhartice ve výši 2,5 mil. Kč bez DPH 
městem Moravská Třebová. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města nesouhlasí: 
 
2928/R/180917: 
 

s využitím komunikace na pozemku parc. č. 3409 v obci a katastrálním území 
Linhartice pro dopravní napojení plánované stavby: "Průmyslový park Linhartice", 
která má být provedena dle technické zprávy autorizované ing. Zdeňkem Hercem, 
ČKAIT 0101196 a koordinační situace vypracované společností RotaGroup s.r.o., se 
sídlem Na nivách 926/2, Praha -Michle, IČO: 27967344, index RG1759. Řešení 
dopravního napojení "Průmyslového parku Linhartice" nesmí žádným způsobem 
omezit nebo znemožnit plánovanou realizaci cyklostezky v předmětné lokalitě. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2929/R/180917: 
 

schválit zahraniční pracovní cestu Bc. Veroniky Cápalové na exkurzi do Rakouska za 
příklady dobré praxe - Hospodaření s dešťovou vodou a zelená infrastruktura ve 
dnech 10. až 12. 10. 2017. 
  

Z: Pavel Báča 
 
2930/R/180917: 
 

schválit uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě ve věci převodu pozemku 
parc. č. 3386/13 o výměře 47 m2, druh pozemku ostatní plocha z vlastnictví 
společnosti Agro Kunčina a.s., IČO: 25262084, do vlastnictví Města Moravská 
Třebová a to s termínem do 30.09.2022.      
  

Z: Viera Mazalová 
 
2931/R/180917: 
 

schválit směnu 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 

- pozemku parc. č. 3230/14 o výměře 1285 m2 

- pozemku parc. č. 3230/15 o výměře 1076 m2 

- pozemku parc. č. 3339/4 o výměře 80 m2 

- pozemku parc. č. 3208/3 o výměře 62 m2 
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- 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   
- 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 
- pozemku parc. č. 4092/4  o výměře cca 698 m2 v obci Moravská Třebová a 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové     

 
za pozemky ve vlastnictví společnosti Agro Kunčina, IČO: 25262084, 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      
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2932/R/180917: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  
 

2933/R/180917: 
 

předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 11.09.2017.       
  
 

2934/R/180917: 
 

rezignaci paní Veroniky Sabáčkové na členství v Samosprávné komisi Sušice.  
  

Z: Pavel Brettschneider 
 
2935/R/180917: 
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rezignaci pana Pavla Koudelky na členství v Samosprávné komisi Sušice.  
  

Z: Pavel Brettschneider 
 
2936/R/180917: 
 

předložené rozbory hospodaření příspěvkových organizací města Moravská Třebová 
k 30.06.2017. 
  
 

2937/R/180917: 
 

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

2938/R/180917: 
 

předložený pracovní materiál k možným strukturálním změnám základního školství v 
Moravské Třebové. 
  
 

2939/R/180917: 
 

rezignaci Mgr. Bc. Dagmar Zouharové, šéfredaktorky redakční rady 
Moravskotřebovského zpravodaje k 31.08.2017. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 30.09.2017 
 
2940/R/180917: 
 

vítěze výběrového řízení firmu CENTROPOL ENERGY, a.s., se sídlem Vaníčkova 
1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25458302, na dodávku elektrické energie v 
rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie v napěťové hladině nízkého 
napětí pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní 
společnost od 01.01.2018 do 31.12.2018.   
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.09.2017 
 
 
Rada města jmenuje: 
 
2941/R/180917: 
 

Drahomíru Dokoupilovou členem Samosprávné komise Sušice.  
  

Z: Pavel Brettschneider 
 
2942/R/180917: 
 

Dobromilu Řezníčkovou členem Samosprávné komise Sušice.  
  

Z: Pavel Brettschneider 
 
2943/R/180917: 
 

Bc. Pavlínu Horáčkovou zástupkyní šéfredaktorky redakční rady 
Moravskotřebovského zpravodaje od 01.09.2017. 
  

Z: Jana Zemánková 
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T: 30.09.2017 
 
2944/R/180917: 
 

pracovní tým ve složení: 
- PaedDr. Hana Horská 
- Mgr. Radko Martínek 
- Mgr. Miroslav Muselík 
- Mgr. František Žáček 
- Mgr. Pavel Vaňkát 
k finalizaci Koncepce kultury města Moravská Třebová. 
  

 
 
Rada města povoluje: 
 
2945/R/180917: 
 

v souladu s § 23 odst. 5) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, 
výjimku z nejvyššího počtu žáků Základní umělecké škole Moravská Třebová pro 
školní rok 2017/2018. 
  

Z: Mgr. Pavel Vaňkát 
 
Rada města ukládá: 
 
2946/R/180917: 
 

ředitelům: 
- Sociálních služeb města Mor. Třebová, 
- Kulturních služeb města Mor. Třebová, 
- Základní umělecké školy Moravská Třebová, 
- Základní školy Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 
- Základní školy Mor. Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy 
- Základní školy Mor. Třebová Palackého 1351, okres Svitavy 
- I. MŠ Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy (včetně odloučených 
pracovišť Boršov 102 a Sušice 52), 
- II. MŠ Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy (včetně odloučeného 
pracoviště Tyršova 548), 
- Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové, 
- Domu dětí a mládeže Moravská Třebová 
jmenovat inventarizační komise, zpracovat plán inventarizace a vydat pokyny k 
provedení inventarizace majetku a závazků k datu  řádné  účetní  závěrky,  tj.  k 
31.12.2017. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2947/R/180917: 
 

řediteli Základní umělecké školy dopracovat způsob plnění jednotlivých doporučení 
finanční kontroly, uvedených v Zápise z kontroly provedené na základě kontroly č. 
320/2001 Sb., v platné znění, ve smyslu vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění, 
a dalších zákonů. 
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Z: Mgr. Pavel Vaňkát 
 
 
Rada města odkládá: 
 
2948/R/180917: 
 

projednání tisku č. 15, Realizace doporučení finanční kontroly. 
  
 

2949/R/180917: 
 

projednání tisku č. 48, Prodej pozemku parc. č. 2055/103, Strážnického. 
  

 
 
V Moravské Třebové 18.09.2017 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


