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Usnesení 
 
z 86. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 08.01.2018 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
3256/R/080118: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

3257/R/080118: 
 

poskytnutí dotace z rozpočtu města v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015, 
Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová, Regionálnímu 
sdružení sportů Svitavy se sídlem Kapitána Nálepky 1544/39, 568 02 Svitavy, IČO: 
00435805, ve výši 10.000 Kč, na zajištění organizace ankety o nejúspěšnějšího 
sportovce okresu Svitavy – Sportovec roku 2017 v regionu Svitavy.  
  

Z: Dana Buriánková 
 
3258/R/080118: 
 

uzavření veřejnoprávní smlouvy s Regionálním sdružením sportů Svitavy, se sídlem 
Kapitána Nálepky 1544/39, 568 02 Svitavy, IČO: 00435805 o poskytnutí dotace ve 
výši 10.000 Kč na zajištění organizace ankety o nejúspěšnějšího sportovce okresu 
Svitavy – Sportovec roku 2017 v regionu Svitavy, v souladu s předloženým vzorem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3259/R/080118: 
 

uzavření dodatku ke smlouvě o přímém bankovnictví s Komerční bankou a.s., se 
sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054, v souladu s 
předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3260/R/080118: 
 

uzavření dohod o ukončení smluv o běžných účtech města č. 1929591/0100, 9005-
1929591/0100, 107-1929591/0100 a 6015-1929591/0100 s Komerční bankou a.s., 
se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054, v souladu s 
předloženými návrhy. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3261/R/080118: 
 

schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 7721041863 s Kooperativa 
pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČO: 
47116617, v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
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3262/R/080118: 
 

smlouvu č. objednatele: OKST 0023/17, č. poskytovatele: zak01/207/2, o 
poskytování služeb GDPR pro organizace města, mezi městem Moravská Třebová a 
firmou MANA Consulting s.r.o., se sídlem U Daliborky 1177, 564 01 Žamberk, IČO: 
27460941, dle předloženého návrhu.  
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
3263/R/080118: 
 

poskytnutí výjimky z vnitřního předpisu č. 7/2016, směrnice rady města Zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, a to v souladu s ustanovením článku 12 odst. 1 
písm. b) tohoto předpisu, na dodávku služby nastavení systému zabezpečení 
osobních údajů podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů pro organizace města. 
Dodavatelem této služby bude firma MANA Consulting s.r.o., se sídlem U Daliborky 
1177, 564 01 Žamberk, IČO: 27460941.  
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
3264/R/080118: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
- byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Bránské č. o. 10 v Moravské Třebové s platností od 
01.01.2018  
- byt č. 4 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové s platností od 
01.01.2018 
- byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s platností od 
01.01.2018 
- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové s platností od 
01.01.2018 
- byt č. 6 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 
01.01.2018 
- byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 v Moravské Třebové s 
platností od 01.01.2018 
- byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s platností od 
01.01.2018 
- byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové s 
platností od 01.01.2018 
- byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové s 
platností od 01.01.2018  
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.01.2018 
 
3265/R/080118: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 7 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Nádražní č. o. 17 v Moravské Třebové s platností od 01.01.2018 s podmínkou 
úhrady nájmu za leden 2018, úhrady dluhu na nájmu v pravidelné měsíční splátce a 
úhrady dluhu za komunální odpad. Nájemní smlouva bude prodloužena vždy o 1 
měsíc v případě úhrady nájmu za příslušný kalendářní měsíc a úhrady dluhu na 
nájmu v pravidelné měsíční splátce.  
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Z: Viera Mazalová 
T: 31.01.2018 
 
3266/R/080118: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v 
části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové s platností od 01.01.2018. Nájemní 
smlouva bude prodloužena vždy o 3 měsíce v případě úhrady nájmu za příslušný 
kalendářní měsíc a úhrady dluhu v pravidelné měsíční splátce. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.01.2018 
 
3267/R/080118: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s platností od 01.01.2018.  
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.01.2018 
 
3268/R/080118: 
 

pacht 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. Pachtovní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a 
pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/R/050405. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3269/R/080118: 
 

pronájem části pozemku parc. č. 1368 o výměře 3 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, na ul. Školní, za účelem zřízení posezení s pergolou. Nájemní 
smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou a nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
1737/R/050405, bod 8. Nájemce je povinen postupovat dle stavebního zákona a 
pokynů Technických služeb Moravská Třebová s.r.o., Zahradnická 21, Moravská 
Třebová. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3270/R/080118: 
 

pronájem části pozemku parc. č. 2273/4  o výměře 70 m2 a části pozemku parc. č. 
2272 o výměře 80 m2, oba v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Olomoucká, společnosti Trans CZ s.r.o., se sídlem Moravská Třebová - Předměstí, 
Olomoucká 403/62, PSČ 571 01, IČO: 28787714, za účelem zřízení odstavní plochy 
pro nákladní vozidla. Podmínky smlouvy budou stanoveny dle předloženého návrhu. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní  lhůtou  a 
nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1738/050405, bod 2, dle 
kterého je pro plochy pro podnikání v ostatních částech města stanovené nájemné 
ve výši 8 Kč/1 m2/1 rok. 
  

Z: Viera Mazalová 
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3271/R/080118: 
 

záměr pachtu části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 48 m2 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová za účelem zřízení zahrádky u bytového domu. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3272/R/080118: 
 

záměr výpůjčky pozemků parc. č. 4391 o celkové výměře 2 024 m2  a parc. č. 356/2 
o celkové výměře 13 m2 v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města neschvaluje: 
 
3273/R/080118: 
 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM-0030/17 na akci "Stezka pro 
chodce a cyklisty ulice Olomoucká - I. etapa, Moravská Třebová“ s firmou EUROVIA 
CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha - Nové Město, IČO: 45274924, dle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3274/R/080118: 
 

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM 0033/2017 na akci „Obnova střechy 
– Dům dětí a mládeže, Moravská Třebová“ s firmou JS Moravská Třebová s.r.o., 
Linhartice 60, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 28811852, podle předloženého 
návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města souhlasí: 
 
3275/R/080118: 
 

se stavbou opěrné zdi na pozemku parc. č. 4391 v obci Moravská Třebová a 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové dle projektové dokumentace stavby: 
"Ochoz pro diváky a opěrná zeď hřiště TJ Boršov u Moravské Třebové", vypracované 
JSK s.r.o., Sušice 65, Moravská Třebová, v prosinci 2017. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
3276/R/080118: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  
 

3277/R/080118: 
 

předloženou zprávu o činnosti Komise památkové péče rady města za rok 2017. 
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Z: Miloslav Kužílek 
 
3278/R/080118: 
 

předložený zápis z jednání komise rady města Sbor pro občanské záležitosti ze dne 
07.11.2017. 
  
 

3279/R/080118: 
 

předložené zápisy do kroniky města Moravské Třebové za rok 1987 a 1988. 
  
 

3280/R/080118: 
 

předloženou informaci o vývoji a aktuálním stavu pracovněprávního sporu, vedeného 
příspěvkovou organizací Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské 
Třebové, včetně podaných opravných prostředků. 
  

 
 
Rada města jmenuje: 
 
3281/R/080118: 
 

následující zástupce města Moravská Třebová ve školských radách u těchto 
základních škol: 

1. Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy 
- JUDr. Miloš Izák 
- Ludmila Koláčková 
- Ing. Mgr. Dana Buriánková 

2. Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 
- JUDr. Miloš Izák 
- Josef Odehnal 
- Bc. Ivana Kelčová 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města zmocňuje: 
 
3282/R/080118: 
 

starostu města podepsat zápisy do kroniky města Moravské Třebové za rok 1987 a 
1988 a vydat tak souhlas obce s obsahem zápisů. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města pověřuje: 
 
3283/R/080118: 
 

Ing. Václava Mačáta výkonem občanských sňatků a slavnostních obřadů. Při jejich 
provádění je jmenovaný oprávněn používat závěsný odznak se státním znakem 
České republiky. 
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Z: Ivana Radimecká 
 
 
Rada města ruší: 
 
3284/R/080118: 
 

své usnesení č. 1688/R/060616, kterým uložila vedoucí odboru majetku města jednat 
ve věci prodeje bytové jednotky č. 352/7 o velikosti 1+0 o výměře 27,10 m2 v domě č. 
p. 352, č. o. 38 na ul. Olomoucké v Moravské Třebové.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města odkládá: 
 
3285/R/080118: 
 

projednání tisku č. 17, Vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
"Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého". 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města projednala: 
 
3286/R/080118: 
 

předloženou stížnost zaměstnankyně Městské knihovny Ladislava z Boskovic v 
Moravské Třebové ze dne 28.12.2017 na jednání ředitelky příspěvkové organizace 
Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové Mgr. Lenky Greplové a 
přijala závěr, že stížnost je nedůvodná. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
V Moravské Třebové 08.01.2018 
Zapsal: Stanislav Zemánek 
 

 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


