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Usnesení 
 
z 84. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.11.2017 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
3153/R/271117: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

3154/R/271117: 
 

změnu termínu plnění usnesení č. 1880/R/220816 z původního termínu 30.11.2017 
na nový termín 31.01.2018. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
3155/R/271117: 
 

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

Z: Dana Buriánková 
 
3156/R/271117: 
 

předložené návrhy rozpočtů příspěvkových organizací města na rok 2018. 
Upraví-li zřizovatel výši příspěvku na provoz příspěvkové organizace, je ředitel 
povinen upravit výši nákladů tak, aby rozpočet organizace byl vyrovnaný popř. 
přebytkový. Totéž platí při změně výnosů organizace z jiných zdrojů (doplňková 
činnost, dotace z Pardubického kraje, ze státního rozpočtu popř. EU, příspěvek od 
Úřadu práce,…). 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3157/R/271117: 
 

předložené návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města 
na roky 2019, 2020. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3158/R/271117: 
 

navýšení mzdového limitu Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres 
Svitavy pro rok 2017 na 470.000 Kč (vč. náhrad, bez zákonných odvodů, vč. dotací 
poskytnutých od jiných subjektů). 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3159/R/271117: 
 

měsíční vyplácení odměny ředitelce I. Mateřské školy, Piaristická 137, Moravská 
Třebová, okres Svitavy, Haně Zmeškalové, DiS., za výkon činností koordinátorky 
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projektu Moderní forma výuky MŠ Moravská Třebová, číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-022/0001476 v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3160/R/271117: 
 

čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace Městská knihovna Ladislava z 
Boskovic v Moravské Třebové do výše 102.000 Kč k časovému překlenutí nesouladu 
mezi výnosy a náklady v roce 2017. 
  

Z: Mgr. Lenka Greplová 
 
3161/R/271117: 
 

čerpání částky 52.329 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Kulturní služby 
města Moravská Třebová a její využití k rozvoji činnosti organizace.  
  

Z: František Žáček 
 
3162/R/271117: 
 

navýšení ceny stanovené organizacím provozujícím svoji činnost na území města za 
likvidaci komunálního odpadu na základě smlouvy o zapojení do systému nakládání 
s komunálním odpadem na území Města Moravská Třebová – dle předloženého 
návrhu s platností od 01.01.2018. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3163/R/271117: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku Licence databázového systému 
ORACLE, účastníka GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, Bílé Předměstí, 
530 03 Pardubice, IČO: 15049248. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.12.2017 
 
3164/R/271117: 
 

uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu, s vítězem zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku Licence databázového systému ORACLE, uchazečem GEOVAP, 
spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 
15049248. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.12.2017 
 
3165/R/271117: 
 

uzavření smlouvy s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku "IBM Software 
Subscription and Support 01.01.2018 - 31.12.2018" firmou OR-CZ spol. s r.o., 
Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 48168921 podle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.12.2017 
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3166/R/271117: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 279/2 o celkové výměře 198 m2, druh pozemku 
zahrada v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
3167/R/271117: 
 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 3472/1 o výměře 1.503 m2, druh pozemku 
ostatní plocha a pozemku parc. č. 3477/1 o výměře 287 m2, druh pozemku ostatní 
plocha vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
3168/R/271117: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 2055/103 o výměře 3.239 m2, druh pozemku trvalý 
travní porost v obci a katastrálním území Moravská Třebová.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
3169/R/271117: 
 

záměr pachtu části pozemku parc. č. 3813/4 o výměře 60 m2, v obci Moravská 
Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové za účelem sečení trávy. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3170/R/271117: 
 

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1368 o výměře 3 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, v ul. Školní, za účelem zřízení posezení s pergolou. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3171/R/271117: 
 

záměr pronájmu nebytového prostoru - Občerstvení Knížecí louka v ul. Gorazdově v 
Moravské Třebové o celkové výměře 104 m2 za účelem zajištění provozu a správy 
tohoto objektu. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.01.2018 
 
3172/R/271117: 
 

trvalé snížení měsíčního nájemného pro byt č. 2A o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. 
Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové za plochy chodeb a předsíně na 50 % výše 
stanoveného nájmu.   
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.11.2017 
 
3173/R/271117: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s paní Ř.. V případě, že paní Ř. byt odmítne, bude 
uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou 3 měsíce na předmětný byt s paní P. 
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Z: Viera Mazalová 
T: 30.11.2017 
 
3174/R/271117: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka 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: 30.11.2017 
 
3175/R/271117: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 2A o velikosti 2 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové se zájemci. 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců.     
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.11.2017 
 
3176/R/271117: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 2B o velikosti 1 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové se zájemci.  
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců.     
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.11.2017 
 
3177/R/271117: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Olomoucké č. o. 18 v Moravské Třebové se zájemci. 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců.     
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.11.2017 
 
3178/R/271117: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Bránské č. o. 10 v Moravské Třebové se zájemci. 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců.     
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.11.2017 
 
3179/R/271117: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 33 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: 30.11.2017 
 
3180/R/271117: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
- byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s 
platností od 01.12.2017  
- byt č. 3 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové s 
platností od 01.12.2017  
- byt č. 4 o velikosti 2 + 1 v ul. Farní č. o. 1 v Moravské Třebové s platností od 
01.12.2017 
- byt č. 15 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 
01.12.2017 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem 
nové nájemní smlouvy 
- byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 v Moravské Třebové s 
platností od 01.12.2017 
- byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s platností od 
01.12.2017 
- byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s 
platností od 01.12.2017 
- byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové s platností od 
01.12.2017 
- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 
01.12.2017 
- byt č. 8 o velikosti 1 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 
01.12.2017 
- byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové s 
platností od 01.12.2017 
- byt č. 10 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s platností od 
01.12.2017 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem 
nové nájemní smlouvy 
- byt č. 4 o velikosti 2 + 1 v ul. Komenského č. o. 59 v Moravské Třebové s platností 
od 01.12.2017 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.12.2017 
 
3181/R/271117: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové s platností od 01.12.2017. Nájemní smlouva 
bude prodloužena vždy o 1 měsíc v případě úhrady nájmu za příslušný kalendářní 
měsíc a úhrady dluhu v pravidelné měsíční splátce. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.12.2017 
 
3182/R/271117: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na: 
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- byt č. 5 o velikosti 1 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 
01.12.2017. Nájemní smlouva bude prodloužena vždy o 3 měsíce v případě úhrady 
nájmu za příslušný kalendářní měsíc a úhrady dluhu v pravidelné měsíční splátce. 
- byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové s platností 
od 01.12.2017. Nájemní smlouva bude prodloužena vždy o 3 měsíce v případě 
úhrady nájmu za příslušný kalendářní měsíc a úhrady dluhu v pravidelné měsíční 
splátce. 
- byt č. 10 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 
01.12.2017. Nájemní smlouva bude prodloužena vždy o 3 měsíce v případě úhrady 
nájmu za příslušný kalendářní měsíc. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.12.2017 
 
3183/R/271117: 
 

prominutí nájmu za září a poměrné části za říjen 2017 ve výši 4.797 Kč za pronájem 
bytu č. 4 o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 55 na Zámeckém náměstí č. o. 3 v Moravské 
Třebové z důvodu úhrady kupní ceny dne 11.09.2017. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.11.2017 
 
3184/R/271117: 
 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na zřízení a provozování zemního 
kabelového vedení vn a nn na pozemcích ve vlastnictví města parc. č. 507/1, 560, 
580/1, 580/2, 585, 619/1, 648, 663, 964/6, 964/7, 997, 1066, 1067, 1178/1, 1178/55, 
1199/4, 507/2, 1178/56, 1178/57, 1178/58, 1178/62, 1178/63, 1178/64 a 1100/1 v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová s ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035 
jako oprávněným. Rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 
2973-375/2017, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. 
Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny ve výši 
304.200 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 
 
3185/R/271117: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Technický dozor investora a 
koordinátor BOZP pro stavbu Rekonstrukce budov C a D domova pro seniory v 
Moravské Třebové" firmu Ing. Martin Vinter, s.r.o., Slovákova 354/5, Veveří, 602 00 
Brno, IČO: 25327241.  
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3186/R/271117: 
 

uzavření smlouvy s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Technický 
dozor investora a koordinátora BOZP pro stavbu Rekonstrukce domova pro seniory v 
Moravské Třebové" s firmou Ing. Martin Vinter, s.r.o., Slovákova 354/5, Veveří, 602 
00 Brno, IČO: 25327241, podle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
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3187/R/271117: 
 

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORM 0023/2017 na akci „Zázemí na 
Knížecí louce“ s firmou JS Moravská Třebová s.r.o., Linhartice 60, 571 01 Moravská 
Třebová, IČO 28811852, podle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3188/R/271117: 
 

předloženou Zprávu o posouzení a hodnocení nabídky v rámci zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku „Strategický plán rozvoje města“. 
  
 

3189/R/271117: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Strategický plán rozvoje města“, 
účastníka Berman Group s.r.o., Semín 107, 535 01, IČO 25924206. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3190/R/271117: 
 

uzavření smlouvy o poskytování služeb dle návrhu, který byl součástí zadávací 
dokumentace veřejné zakázky „Strategický plán rozvoje města“, s vítězem 
zadávacího řízení, účastníkem Berman Group s.r.o., Semín 107, 535 01, IČO 
25924206. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města uděluje: 
 
3191/R/271117: 
 

výjimku z vnitřního předpisu č. 7/2016, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 
příspěvkové organizaci Kulturní služby města Moravská Třebová na pronájmy stanů, 
stánků, zařízení,… pro potřeby konání kulturních akcí v roce 2017. Příspěvková 
organizace není povinna u těchto pronájmů postupovat v souladu vnitřním předpisem 
č. 7/2016.  
  

Z: František Žáček 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
3192/R/271117: 
 

schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 9/2017  rozpočtu města, kterou budou 
změněny závazné ukazatele na rok 2017 takto (v tis. Kč): 
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a) závazné ukazatele stanovené radě města 

  
 
b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace  

  
  

Z: Dana Buriánková 
 
3193/R/271117: 
 

stanovit měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města s účinností od 
01.01.2018 takto: 
- místostarostovi  …………….................................  35.989 Kč 
- členu rady ……………………………………...........  7.988 Kč 
- předsedovi výboru zastupitelstva města ……........  3.999 Kč 
- předsedovi komise rady města ……………...........  3.999 Kč 
- členu výboru zastupitelstva města …..……...........  3.332 Kč 
- členu komise rady města ……………..……..........   3.332 Kč 
- členu zastupitelstva města (neuvedenému výše) .. 1.845 Kč 

Příslušná odměna náleží:  
- novému členu zastupitelstva (náhradníkovi na uvolněný mandát) ode dne složení 
slibu 
- členu zastupitelstva v případě změn v obsazení funkcí ode dne, kdy byl zvolen do 
příslušné funkce. 
V případě souběhu výkonu několika funkcí bude neuvolněnému členovi 
zastupitelstva města poskytnuta měsíční odměna podle funkce, za kterou lze 
poskytnout nejvyšší odměnu. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
3194/R/271117: 
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schválit zvýšení odměny neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří jsou 
oprávněni k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství,  o 
1.500 Kč nad maximální výši odměny stanovenou za výkon jejich funkce podle 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a prováděcího právního předpisu. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
3195/R/271117: 
 

schválit poskytování příspěvků  
1. Uvolněným členům zastupitelstva v souladu s podmínkami Kolektivní smlouvy 
uzavřené mezi městem Moravská Třebová a kolektivem zaměstnanců města 
Moravská Třebová zařazených do Městského úřadu, Městské policie a Centra 
volného času, zastoupeným závodním výborem odborové organizace takto: 
- příspěvek na stravování 
- příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem 
- doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění 
- příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit 
- příspěvek na rekreaci.  
Příspěvek bude poskytnut pouze v případě, že je součástí uzavřené Kolektivní 
smlouvy. 
2. Neuvolněným a uvolněným členům zastupitelstva takto: 
- příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v případě pověření k 
přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a v souvislosti se 
zastupováním obce na veřejných občanských obřadech v souladu s ustanovením 
vnitřního předpisu zastupitelstva města, 
- příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce,  
- příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva města 
(součást pojistné smlouvy města) 
- odměny při významném životním výročí v souladu s podmínkami Kolektivní 
smlouvy. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
3196/R/271117: 
 

stanovit paušální částku za hodinu a nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu 
výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní 
měsíc neuvolněnému členu zastupitelstva obce, který je podnikající fyzickou osobou 
nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, takto: 
- paušální částku na hodinu: 180 Kč 
- nejvyšší částku úhrady za kalendářní měsíc: 1.500 Kč 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
3197/R/271117: 
 

schválit vnitřní předpis č. 3/2017, Zásady pro poskytování náhrady ušlého výdělku 
neuvolněným členům Zastupitelstva města Moravské Třebové, kteří jsou podnikající 
fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, v 
souvislosti s výkonem jejich funkce, v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
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3198/R/271117: 
 

schválit, ve vazbě na novelu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva v souladu s vnitřním předpisem 
tajemníka č. 3/2016, Směrnice pro pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3199/R/271117: 
 

schválit předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3200/R/271117: 
 

schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
Města Moravská Třebová č. OF 0087/2017 se Skupinovým vodovodem 
Moravskotřebovska, se sídlem: nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová, 
IČO: 72053453, v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3201/R/271117: 
 

schválit uzavření dodatku č. 2 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 
 
3202/R/271117: 
 

schválit uzavření dodatku č. 2 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 
 
3203/R/271117: 
 

schválit prodej bytové jednotky č. 135/2  v domě č. o. 5, č. p. 135 v ul. Piaristické 
včetně podílu o vel. 603/2500 na společných částech domu, venkovních úpravách a 
na pozemku parc. č. 828 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Předměstí za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 250.000 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy.          
  

Z: Viera Mazalová 
 
3204/R/271117: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 1893/5 o výměře 40 m2, druh pozemku zahrada v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová České republice, Ministerstvu obrany 
se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany, IČO: 60162694 za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 11.560 Kč, kterou kupující uhradí do 30 dnů ode dne 
obdržení oznámení o nabytí vlastnických práv.   
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Z: Viera Mazalová 
 
3205/R/271117: 
 

schválit prodej pozemku parc. č.  234/3, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je bytový dům č. p. 219, č. o. 6 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část obce Město, ul. Krátká za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
630.000 Kč, která bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Nejdřív bude 
uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
3206/R/271117: 
 

schválit doplnění pozemků určených ke směně pozemků mezi městem a Agro 
Kunčina schválených usnesením rady města č. 2931/R/180917  o pozemek parc. č. 
2346/18 o výměře 1.335 m2, druh pozemku orná půda v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová ve vlastnictví města místo původně uvedeného pozemku parc. č. 
2346/2 za pozemky ve vlastnictví společnosti Agro Kunčina, IČO: 25262084. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3207/R/271117: 
 

schválit aktualizovaný Program regenerace Městské památkové rezervace Moravská 
Třebová na období 2017-2027 v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3208/R/271117: 
 

zrušit usnesení č. 663/Z/040917, kterým uložilo radě města zadat zpracování studie 
rekonstrukce objektu na ul. Josefské č. p. 405, č. o. 12, který je součástí pozemku 
parc. č. 768 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, pro sociální bydlení v 
souladu s podmínkami připravované dotace. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
3209/R/271117: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  
 

3210/R/271117: 
 

předloženou zprávu z jednání Komise památkové péče rady města dne 06.11.2017 
  
 

3211/R/271117: 
 

předložený zápis z jednání Komise rady města pro výchovu a vzdělávání ze dne 
20.11.2017. 
  
 

3212/R/271117: 
 

předložený zápis z jednání komise rady města pro prevenci kriminality ze dne 15. 11. 
2017. 
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3213/R/271117: 
 

předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 20.11.2017.       
  

T: 30.11.2017 
 
3214/R/271117: 
 

rozbor hospodaření města k 30.09.2017. 
  
 

3215/R/271117: 
 

předloženou Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku Licence databázového systému ORACLE. 
  
 

3216/R/271117: 
 

cenu stočného na rok 2018 ve výši: 38,70 Kč/m3 bez DPH, 44,51 Kč/m3 s DPH. 
  
 

3217/R/271117: 
 

návrh ceny vodného na rok 2018 ve výši: 37,89 Kč/m3 bez DPH, 43,57 Kč/m3 s DPH.  
  
 

3218/R/271117: 
 

informace k plánované revitalizaci lokality bývalé tržnice na ulici Komenského. 
  
 

3219/R/271117: 
 

návrhy možného využití území po demolici objektu bývalého dětského oddělení 
nemocnice ve Svitavské ulici. 
  

 
 
 
 
Rada města jmenuje: 
 
3220/R/271117: 
 

Hanu Zmeškalovou členkou komise rady města pro výchovu a vzdělávání za 
zemřelou Hanu Kotoulkovou. 
  

Z: Magda Srncová 
 
 
Rada města pověřuje: 
 
3221/R/271117: 
 

starostu města Moravská Třebová k podpisu dokumentu Vyloučení účastníka ze 
zadávacího řízení týkajícího se vyloučení společnosti M.C.TRITON, spol. s r.o., IČO 
49622005 ze zadávacího řízení „Strategický plán rozvoje města“. 
  
 

3222/R/271117: 
 

starostu města Moravská Třebová k podpisu dokumentu Vyloučení účastníka ze 
zadávacího řízení týkajícího se vyloučení společnosti MEPCO, s.r.o., IČO 27143643 
ze zadávacího řízení „Strategický plán rozvoje města“. 
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3223/R/271117: 
 

starostu města Moravská Třebová k podpisu dokumentu Vyloučení účastníka ze 
zadávacího řízení týkajícího se vyloučení společnosti PROCES – Centrum pro rozvoj 
obcí a regionů, s.r.o., IČO 28576217 ze zadávacího řízení „Strategický plán rozvoje 
města“. 
  
 

3224/R/271117: 
 

starostu města Moravská Třebová k podpisu Oznámení o rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Strategický plán rozvoje města“. 
  

 
 
Rada města ruší: 
 
3225/R/271117: 
 

usnesení č. 2716/R/030717, kterým schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 
2055/103 o výměře 3.239 m2 (jednalo se cca o 1500 m2) druh pozemku trvalý travní 
porost v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města ukládá: 
 
3226/R/271117: 
 

vedoucí odboru majetku města jednat ve věci prodeje pozemku parc. č. 3477/1 a 
3472/1 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice o ceně ve výši 
120 Kč/m2.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
3227/R/271117: 
 

vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat ve věci prodeje 
části pozemku parc. č. 2055/103 (jedná se cca o 1500 m2) o ceně ve výši 200 Kč/m2 
(včetně DPH) a u zbývající části pozemku o výměře cca 1739 m2 o ceně ve výši 20 
Kč/m2.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města odkládá: 
 
3228/R/271117: 
 

projednání tisku č. 40, Umístění informačních tabulí města. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3229/R/271117: 
 

projednání tisku č. 43, Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM 0033/2017 
na akci „Obnova střechy – Dům dětí a mládeže, Moravská Třebová“. 
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Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města stanovuje: 
 
3230/R/271117: 
 

rozsah doby nezbytně nutné k výkonu funkce neuvolněnému členu zastupitelstva 
obce za účelem poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu jeho 
zaměstnavatelem takto: 
a) podle rozsahu vykonávaných funkcí: 
- člen zastupitelstva města 20 hod./rok 
- člen rady města 50 hod./rok 
- předseda a člen výboru zastupitelstva a komise rady 20 hod./rok 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
V Moravské Třebové 27.11.2017 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


