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Usnesení 
 
z 87. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 22.01.2018 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
3287/R/220118: 
 

předložený program schůze rady města s provedenou změnou, přesunem bodu č. 39 
za bod č. 1.                       
  
 

3288/R/220118: 
 

vnitřní předpis č. 1/2018, Organizační řád Městského úřadu Moravská Třebová, v 
souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
3289/R/220118: 
 

novou vizuální podobu Ceny města, dárkové sady (plaketka ze stříbra se znakem a 
motivem města a listina), kterou obdrží vybraná osobnost jako Cenu města Moravská 
Třebová, včetně kalkulace na její výrobu, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Jana Zemánková 
 
3290/R/220118: 
 

předložení projektu "Moravská Třebová – Resocializační program pro predelikventy" 
do Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 Ministerstva vnitra ČR. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3291/R/220118: 
 

spoluúčast města ve výši 25.000 Kč na realizaci projektu "Moravská Třebová – 
Resocializační program pro predelikventy" v rámci Programu prevence kriminality na 
místní úrovni 2018 Ministerstva vnitra ČR. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3292/R/220118: 
 

uzavření Smlouvy o zajištění reklamy, předmětem které je zveřejnění reklamy města 
v tiskovinách vydávaných poskytovatelem v rámci projektu „Půjčovny kol ČD v 
Pardubickém kraji 2018“ se společností České dráhy, a.s. se sídlem v Praze 1, 
Nábřeží L. Svobody 1222, IČO: 70994226, podle předloženého návrhu.   
  

Z: Jana Zemánková 
 
3293/R/220118: 
 

bezplatné použití znaku města společností České dráhy, a.s. se sídlem v Praze 1, 
Nábřeží L. Svobody 1222, IČO: 70994226 pro potřeby zpracování propagačního 
materiálu vydávaného v rámci projektu „Půjčovny kol ČD v Pardubickém kraji 2018“. 
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Z: Jana Zemánková 
T: 31.01.2018 
 
3294/R/220118: 
 

uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o výkonu úklidových služeb č. 01/08/2015 s firmou 
JASPA Servis s.r.o., Hlavní  69/75, 747 06 Opava 6, IČO: 28658001 podle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Pavel Šafařík 
 
3295/R/220118: 
 

výjimku z vnitřního předpisu č. 7/2016, zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 
na veřejnou zakázku Zajištění úklidových služeb v prostorách městského úřadu, 
městské policie a Centra volného času, vykonávanou firmou JASPA Servis s.r.o., 
vzhledem k navýšení ceny úklidových služeb z důvodu navýšení minimální mzdy od 
01.01.2018.  
  

Z: Pavel Šafařík 
 
3296/R/220118: 
 

přílohy pro rok 2018 ke smlouvě o podpoře a údržbě systému č. UMT-020116 (KANC 
38/2002) uzavřené dne 27.05.2002 s firmou CCA Group a. s., se sídlem Karlovo 
náměstí 288/17, 120 00 Praha 2, IČO: 25695312, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Jana Zemánková 
 
3297/R/220118: 
 

uzavření předloženého dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení ze dne 28. 4. 2006 s firmou ELEKTROWIN a.s., se sídlem Praha 4, 
Michelská 300/60, IČO: 27257843. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3298/R/220118: 
 

předložený návrh odpovědi na stížnost občanů na nárůst kamionové dopravy na ul. 
J. K. Tyla ze dne 27.12.2018. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
3299/R/220118: 
 

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. 2369/1 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.  
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Z: Viera Mazalová 
 
3300/R/220118: 
 

uzavření smlouvy o pronájmu dětského dopravního hřiště v ul. Zahradnické v 
Moravské Třebové s Autoklubem Moravská Třebová v AČR, Olomoucká 590/40, 
Moravská Třebová, IČO: 15034381, v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Radovan Zobač 
 
3301/R/220118: 
 

ukončení nájemní smlouvy č. OMM 57/14 (65N14/19), ze dne 15.07.2014, kterou 
Česká republika - Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 pronajímá Městu 
Moravská Třebová část pozemku parc. č. 2055/73, o výměře 1727 m2, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Strážnického, a to dohodou ke dni 
31.01.2018.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
3302/R/220118: 
 

ukončení Dohody o údržbě koryta odvodu povrchových vod č. OMM 36/14, uzavřené 
mezi Městem Moravská Třebová a Českým rybářským svazem, z.s., místní 
organizací Moravská Třebová, IČO: 13586386, ze dne 9. května 2014, a to výpovědi 
dle podmínek této dohody. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3303/R/220118: 
 

uzavření přítoku vody z rybářských sádek Českého rybářského svazu, z.s., místní 
organizace Moravská Třebová do koryta povrchových vod na pozemku parc. č. 4427 
v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, dle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3304/R/220118: 
 

záměr pronájmu nebytového prostoru o výměře 16 m2 v objektu bez čísla popisného 
na parc. č. 2818 v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. Dr. Loubala v Moravské 
Třebové. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Nájemné bude stanoveno dohodou. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 28.02.2018 
 
3305/R/220118: 
 

uzavření smlouvy o nájmu mezi městem Moravská Třebová jako pronajímatelem a 
Technickými službami Moravská Třebová s. r. o., se sídlem Zahradnická 21, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 25970399, zastoupenými jednatelkou společnosti Bc. 
Gabrielou Horčíkovou, jako nájemcem, s platností od 01.02.2018, předmětem které 
je zajištění provozu a správy objektu - Občerstvení Knížecí louka v ul. Gorazdově v 
Moravské Třebové, dle předloženého návrhu.   
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Z: Viera Mazalová 
T: 31.01.2018 
 
3306/R/220118: 
 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 o velikosti 1 + 1 v části obce Boršov č. p. 73 v 
Moravské Třebové na dobu určitou 1 měsíc s platností od 01.11.2017. Nájemní 
smlouva bude prodlužována vždy o 1 měsíc v případě úhrady splátky dluhu na nájmu 
a za komunální odpad a úhrady nájmu za příslušný kalendářní měsíc. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.01.2018 
 
3307/R/220118: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 1 o velikosti 1 + 0 v ul. 
Bránské č. o. 10 v Moravské Třebové s platností od 01.01.2018. Nájemní smlouva 
bude prodloužena vždy o 3 měsíce v případě pravidelné měsíční úhrady nájemného. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.01.2018 
 
3308/R/220118: 
 

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

Z: Viera Mazalová 
T: 28.02.2018 
 
3309/R/220118: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové s platností od 01.01.2018. Nájemní smlouva 
bude prodloužena vždy o 3 měsíce v případě pravidelné měsíční úhrady nájemného. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.01.2018 
 
3310/R/220118: 
 

záměr směny pozemku parc. č. 3386/13 o výměře 47 m2, který vznikl z původního 
pozemku parc. č. 3386/8 geometrickým plánem č. 2922-49/2017 z vlastnictví 
společnosti Agro Kunčina a.s., IČO: 25262084 za pozemek parc. č. 3106/6 o výměře 
74 m2, druh pozemku ostatní plocha ve vlastnictví Města Moravská Třebová vše v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Udánky.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
3311/R/220118: 
 

záměr prodeje části pozemku  parc. č. 673/5 o výměře 266 m2, druh pozemku ostatní 
plocha (jedná se cca o 155 m2) v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Komenského.       
  

Z: Viera Mazalová 
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Rada města neschvaluje: 
 
3312/R/220118: 
 

uzavření dodatků č. 1 k dohodám o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. SYA-V-2001/2017 a č. SYA-V-
2002/2017 ze dne 03.03.2017 s Úřadem práce ČR, IČO: 72496991 v souladu s 
předloženým návrhem. 
  

Z: Radovan Zobač 
 
 
Rada města souhlasí: 
 
3313/R/220118: 
 

se zapojením II. Mateřské školy, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy 
do projektu v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: „Přírodní 
zahrady“, výzva č. 16/2017. 
  

Z: Magda Srncová 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
3314/R/220118: 
 

schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 10/2017 rozpočtu města, kterou byly 
změněny závazné ukazatele na rok 2017 takto (v tis. Kč): 



 Město Moravská Třebová 6   

 Usnesení rady města ze dne  22.01.2018 

 
a) závazné ukazatele stanovené radě města 

  
 
 
b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace  

  
  

Z: Dana Buriánková 
 
3315/R/220118: 
 

schválit předloženou variantu úprava 02 rekonstrukce bazénu v ZŠ na ul. Palackého. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3316/R/220118: 
 

schválit Obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebová č... /2018, o nočním 
klidu, variantu číslo 1. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.01.2018 
 
3317/R/220118: 
 

schválit  dodatek č. 1 vnitřního předpisu č. 2/2011, Pravidla pro udělování Ceny 
města Moravská Třebová, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 05.02.2018 
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3318/R/220118: 
 

uložit vedoucí odboru starosty a tajemníka zpracování úplného znění vnitřního 
předpisu č. 2/2011, Pravidla pro udělování Ceny města Moravská Třebová, podle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 05.02.2018 
 
3319/R/220118: 
 

schválit dohodu o úhradě dluhu ve splátkách tak, že manželé J. uhradí dlužnou 
částku v pravidelných měsíčních splátkách, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 28.02.2018 
 
3320/R/220118: 
 

schválit dohodu o úhradě dluhu ve splátkách tak, že manželé B. uhradí dlužnou 
částku v pravidelných měsíčních splátkách, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 28.02.2018 
 
3321/R/220118: 
 

schválit prodej 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, společnosti EEA 
Tech spol. s r.o., se sídlem PSČ 569 32 Staré Město 310, IČO: 60838540 za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 214.800 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy.          
  

Z: Viera Mazalová 
 
3322/R/220118: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 641/2 o výměře 81 m2, druh pozemku ostatní plocha 
v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 42.120 Kč + DPH, kterou kupující uhradí 
před podpisem kupní smlouvy.  Nad rámec kupní ceny uhradí kupující náklady 
spojené s převodem nemovitosti, a to ve výši 5.787 Kč.      
  

Z: Viera Mazalová 
 
3323/R/220118: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 279/2 o výměře 198 m2, druh pozemku zahrada v 
obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 15.840 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3324/R/220118: 
 

schválit předložené souhlasné prohlášení ve věci převodu pozemků z vlastnictví 
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Města Moravská Třebová do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 
546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390.      
  

Z: Viera Mazalová 
 
3325/R/220118: 
 

zrušit usnesení č. 708/Z/111217, kterým schválilo uzavření smlouvy o budoucí 
darovací smlouvě ve věci převodu pozemku parc. č. 3386/13 o výměře 47 m2, (který 
vznikl z původního pozemku parc. č. 3386/8 dle GP č. 2922-49/2017), druh pozemku 
ostatní plocha z vlastnictví společnosti AGRO Kunčina a.s., IČO: 25262084, do 
vlastnictví Města Moravská Třebová nejpozději do 30.09.2022.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města: 
 
3326/R/220118: 
 

schválit poskytnutí finančního příspěvku Nadačnímu fond Valentina Oswalda 
Ottendorfera, se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy, IČO: 04268253 na 
vybudování nové střelnice Krajského ředitelství policie Pardubického kraje ve 
Svitavách. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
3327/R/220118: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  
 

3328/R/220118: 
 

předložený zápis z jednání Samosprávné komise Boršov ze dne 16.01.2018. 
  
 

3329/R/220118: 
 

předloženou zprávu za rok 2017 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, Městským úřadem Moravská Třebová. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.01.2018 
 
3330/R/220118: 
 

zprávu o průběhu zpracování studie a projektové dokumentace pro provedení stavby 
Rekonstrukce bazénu v ZŠ na ul. Palackého. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3331/R/220118: 
 

zprávu o přípravě zbudování technické infrastruktury pro 4 rodinné domy na 
pozemcích po bývalé Speciální základní škole, ul. Nová v Moravské Třebové. 
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3332/R/220118: 
 

záměr pronájmu historické parní vlakové soupravy na oslavy 100. výročí od konce I. 
světové války dne 25. 8. 2018 příspěvkovou organizací Kulturní služby města 
Moravská Třebová.   
  

Z: František Žáček 
 
3333/R/220118: 
 

informace o průběhu přípravy realizace akce Pardubického kraje, a to výstavby nové 
budovy Zdravotnické záchranné služby v Moravské Třebové. 
  

 
 
Rada města jmenuje: 
 
3334/R/220118: 
 

Mgr. Václava Dokoupila šéfredaktorem redakční rady Moravskotřebovského 
zpravodaje od 01.02.2018. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.01.2018 
 
 
Rada města potvrzuje: 
 
3335/R/220118: 
 

složení redakční rady Moravskotřebovského zpravodaje: Mgr. Václav Dokoupil, 
šéfredaktor; JUDr. Miloš Izák, Bc. Pavlína Horáčková, Martina Řezníčková, PhDr. 
František Matoušek, PaedDr. Marie Blažková, Ivana Müllerová, členové. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.01.2018 
 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
3336/R/220118: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku "Restaurování morového sloupu na 
nám. TGM, Moravská Třebová" a schvaluje: 
 
1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: 
-  Ak. soch. Martin Kovařík, U mostu 11, 592 02 Svratka - Česká Cikánka, IČO 
43381600 
-  SOCHAŘI v.o.s., Hodolanská 805/30, 779 00 Olomouc, IČO 25391321, (Mgr. Art. 
Jiří Finger) 
-  Ak. soch. Martin Pokorný, Jeseniova 1564/67, 130 00 Praha 3, IČO 64564673 
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-  BcA. Zdeněk Šmahel, DiS., Vaňkova 1336, 537 01 Chrudim, IČO 65704771 
-  Ak. soch. Vojtěch Adamec, Hanzlíkova 528/11, 181 00 Praha 8, IČO 66480931 
 
2. Hodnotící komisi ve složení: 
-  Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník 
-  Ing. Daniela Maixnerová – člen, Miroslav Jurenka - náhradník  
-  Eva Štěpařová – člen, Karel Musil - náhradník  
 
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 

-  celková nabídková cena včetně DPH - 100 % 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
V Moravské Třebové 22.01.2018 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


