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Usnesení 
 
z 82. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.10.2017 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
3053/R/301017: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

3054/R/301017: 
 

stažení tisku č. 27, Vjezd na pozemek města, předloženého a odloženého radou 
města 16.10.2017, z jednání rady města. 
  
 

3055/R/301017: 
 

uzavření smlouvy o poskytování služeb - propagaci města s Evropskou databankou, 
a. s. Hviezdoslavova 1196/53a, Slatina Brno, IČO: 25519484 na dobu neurčitou za 
částku 3990,- bez DPH (4828,- s DPH) na dobu 12 měsíců od podpisu smlouvy.  
  

Z: Pavlína Horáčková 
 
3056/R/301017: 
 

spolupráci města Moravská Třebová s Agenturou pro sociální začleňování Úřadu 
vlády ČR při přípravě a realizaci projektu sociálního bydlení v objektech města 
Moravská Třebová a podání žádosti o spolupráci v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
3057/R/301017: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 5 o velikosti 3 + 0 na 
Zámeckém náměstí č. o. 1 v Moravské Třebové.      
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.11.2017 
 
3058/R/301017: 
 

poskytnutí úlevy z nájmu (služby) na ubytovně města v ul. Brněnské č. o. 50 v 
Moravské Třebové ve výši 684,97 Kč, z důvodu hospitalizace v Nemocnici následné 
péče Moravská Třebová od 26.09.2017 do 06.10.2017.  
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.11.2017 
 
3059/R/301017: 
 

uzavření předložené dohody o ukončení smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy č. 
R 003/2013 ze dne 18. října 2013 mezi Městem Moravská Třebová a Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/86, 145 05 Praha 4- Nusle, IČO: 
65993390 za účelem umístění informačního zařízení, ke dni 31. prosince 2017. 
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Z: Viera Mazalová 
 
3060/R/301017: 
 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na zřízení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 560,  parc. č. 585,  parc. č. 648,  parc. 
č. 663,  parc. č. 717,  parc. č. 1066,  parc. č. 1067,  parc. č. 1106 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová s GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 
Ústí nad Labem, IČO: 27295567 jako budoucím oprávněným. Rozsah věcného 
břemene bude vyznačen v geometrickém plánu č. 2954-353/2017, který bude 
nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny ve výši 1210 Kč včetně DPH, na 
dobu neurčitou. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného 
břemene.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
3061/R/301017: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
uzavření vlastní smlouvy na zřízení a provozování rozvodu nízkého napětí na 
pozemcích ve vlastnictví města parc. č. 759, 768, 781, 782, 864/2, 864/6, 864/7, 
864/8, 864/9, 871, 949 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 
 
3062/R/301017: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
uzavření vlastní smlouvy na zřízení a provozování rozvodu nízkého napětí na 
pozemcích ve vlastnictví města parc. č. 673/3, 673/5, 717, 731, 736/1, 743/1, 745/4, 
781, 864/2, 929, 963, 964/2, 964/3, 964/4, 964/5, 964/6, 964/7, 964/8, 964/16, 
964/17, 997, 1090 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 
 
3063/R/301017: 
 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na zřízení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 1193/12,  parc. č. 2628/1,  parc. č. 
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2630/3  v obci a katastrálním území Moravská Třebová s GasNet, s.r.o. Klíšská 
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 jako budoucím oprávněným. 
Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu č. 2964-303/2017, 
který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno 
bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny ve výši 1210 Kč včetně DPH, 
na dobu neurčitou. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí dle smlouvy 
investor plynárenského zařízení.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
3064/R/301017: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně vlastní 
smlouvy o zatížení pozemků parc. č. 2087/1, 2087/48, 2087/28, 2087/29 a 2087/38 v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, mezi městem jako budoucím 
oprávněným a vlastníky pozemků pro rozšíření kanalizační a vodovodní soustavy pro 
budoucí rodinné domy. Investorem stavby je strana povinná, která je současně 
vlastníkem, či spoluvlastníkem pozemků. Věcné břemeno pro oprávněné město 
Moravská Třebová bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou.  Náklady spojené s 
uzavřením smlouvy uhradí povinný z věcného břemene.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
3065/R/301017: 
 

záměr směny pozemku  parc. č. 2346/18 o výměře 1.335 m2, druh pozemku orná 
půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová ve vlastnictví města za 
pozemky ve vlastnictví společnosti Agro Kunčina, IČO: 25262084. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3066/R/301017: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku “Moravská Třebová - Aktualizace 
generelu kanalizace" podnikatele Ing. Petra Praxe, 664 57, Měnín 552, IČO: 
64504310. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3067/R/301017: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Moravská 
Třebová - Aktualizace generelu kanalizace“, s podnikatelem Ing. Petrem Praxem, 
664 57, Měnín 552, IČO: 64504310, dle předloženého návrhu.  
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
3068/R/301017: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 3366/35 o výměře 8 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, 
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za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 640 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
3069/R/301017: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 279/1 o výměře 656 m2, druh pozemku zahrada v 
obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 52.480 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
3070/R/301017: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 2055/121 o výměře 1.312 m2, druh pozemku orná 
půda  v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 598.700 Kč (včetně DPH), kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy. Nejdříve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní 
smlouvě. V kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo ve prospěch Města 
Moravská Třebová.           
  

Z: Viera Mazalová 
 
3071/R/301017: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 2055/122 o výměře 1.447 m2, druh pozemku orná 
půda  v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 752.500 Kč (včetně DPH), kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy. Nejdříve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní 
smlouvě. V kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo ve prospěch Města 
Moravská Třebová.           
  

Z: Viera Mazalová 
 
3072/R/301017: 
 

schválit bezúplatné nabytí kanalizační a vodovodní soustavy, která bude vybudováno 
investorem a budoucím povinným na pozemcích parc. č. 2087/1, 2087/48, 2087/28, 
2087/29 a 2087/38, které jsou ve vlastnictví a spoluvlastnictví. Nejdříve bude 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Náklady spojené s vyhotovením smlouvy a 
vkladem do katastru nemovitostí uhradí budoucí povinný. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3073/R/301017: 
 

schválit následující stanovisko k předložené Petici proti demolici dětské nemocnice, 
předané dne 18.10.2017: 
 
Zastupitelstvo města konstatuje, že demolice objektu dětské nemocnice probíhá v 
souladu s usnesením zastupitelstva a žádost o jeho zrušení považuje za 
bezpředmětnou. 
  

Z: Stanislav Zemánek 



 Město Moravská Třebová 5   

 Usnesení rady města ze dne  30.10.2017 

 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
3074/R/301017: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  
 

3075/R/301017: 
 

předložený zápis z jednání Samosprávné komise Boršov ze dne 17.10.2017. 
  
 

3076/R/301017: 
 

předložený zápis z jednání Samosprávné komise Udánky ze dne 27.09.2017. 
  
 

3077/R/301017: 
 

předložený zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 16.10.2017. 
  
 

3078/R/301017: 
 

předloženou zprávu o umístění informačních panelů na nemovitostech ve vlastnictví 
města Moravská Třebová, umístění kterých zajišťují Kulturní služby města Moravská 
Třebová v rámci realizace projektu: " Naučná stezka Dějiny školství v Moravské 
Třebové". 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3079/R/301017: 
 

obdrženou žádost ze dne 11.10.2017 o přehodnocení usnesení rady města č. 
1420/R/210316.       
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.11.2017 
 
 
Rada města zmocňuje: 
 
3080/R/301017: 
 

vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství k poskytování úlevy z 
nájmu na ubytovně města v ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové z objektivních 
důvodů, tj. hospitalizace ve zdravotnickém zařízení apod. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
3081/R/301017: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku "Licence databázového systému 
ORACLE" a schvaluje: 
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1. Seznam firem, které budou obeslány poptávkou: 
- AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 
47676795 
- CCA Group a.s., Praha 2, Karlovo nám. 17 č. p. 288, PSČ 12000, IČO: 25695312 
- GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, 
IČO: 15049248 
- OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
48168921 
- ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové, IČO: 00529745 
 
2. Hodnotící komisi ve složení: 
- Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník 
- Libor Truhlář, člen, Miroslav Jurenka, náhradník 
- Ing. Marek Němec, člen, Ing. Pavel Šafařík, náhradník 
- Bc. Radim Šmehlík, DiS., člen, Ing. Dana Buriánková, náhradník 
 
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- Celková nabídková cena v Kč včetně DPH - 100 % 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.10.2017 
 
 
Rada města ukládá: 
 
3082/R/301017: 
 

odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat s Integrovanou střední 
školou Moravská Třebová, se sídlem Brněnská 1405/41, Moravská Třebová, IČO: 
15034496, o uzavření dohody o ukončení smlouvy o pronájmu č. OMM 120/13, ze 
dne 6. prosince 2013, kterou integrovaná střední škola pronajímá městu část 
pozemku parc. č. 3891/1 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, za účelem 
umístění informačního zařízení, ke dni 31. prosince 2017.  
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.11.2017 
 
3083/R/301017: 
 

řediteli Sociálních služeb města předložit do schůze rady města 13.11.2017 písemné 
stanovisko k poskytování terénní pečovatelské služby Sociálními službami města 
Moravská Třebová. 
  

Z: Milan Janoušek 
T: 13.11.2017 
 
 
Rada města odkládá: 
 
3084/R/301017: 
 

projednání tisku č. 06, Změny v odměňování členů zastupitelstva města. 
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Z: Stanislav Zemánek 
 
3085/R/301017: 
 

projednání tisku č. 07, Náhrady neuvolněným členům zastupitelstva města na rok 
2018. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
3086/R/301017: 
 

projednání tisku č. 18, Oblastní charita - dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu 
nemovitostí. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3087/R/301017: 
 

projednání tisku č. 21, Prodej bytu na ul. Piaristické č. o. 5.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
3088/R/301017: 
 

projednání tisku č. 23, prodej pozemku p. č. 2055/103, Strážnického. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
V Moravské Třebové 30.10.2017 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


