
 Město Moravská Třebová 1   

 Usnesení rady města ze dne  19.03.2018 

Usnesení 
 
z 91. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.03.2018 

od 17:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 
 
Rada města schvaluje: 
 
3450/R/190318: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

3451/R/190318: 
 

rozpočtové opatření č. 1/2018 rozpočtu města - poskytnutí dotací z rozpočtu města v 
souladu 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. 
 

1. 
TJ Cykloklub Jevíčko z.s.  

15 000 Kč 42. ročník Závodu míru nejmladších, cyklistického etapového závodu s 
mezinárodní účastí 

2. 
Český svaz bojovníků za svobodu 

6 000 Kč 
účast na vzpomínkových akcích, spolupráce se školami, schůze… 

3. 
Magda Srncová, Komise pro výchovu a vzdělávání 

15 000 Kč organizace a zajištění akcí pořádaných komisí – Den učitelů, rozloučení 
se žáky 9. tříd (Listování 2x), Den dětí 

4. 
Miloslav Kužílek, Komise památkové péče  

4 000 Kč foto výstava pro veřejnost, doprovodné akce ke Dnům evr. kult. dědictví, 
zájezd pro veřejnost 

5. 
Zuzana Henzlová 

4 000 Kč 
podpora dětského centra Hastrmánek, podíl na nákladech na vytápění 

6. 
Lukáš Komprda 

5 000 Kč příspěvek na startovné a vybavení jezdce v soutěžích sjezdových kol 
(downhill) 

7. 
Luboš Crha 

5 000 Kč příspěvek na startovné a vybavení jezdce v soutěžích sjezdových kol 
(downhill) 

8. 
Moravskotřebovské víceboje z.s. 

15 000 Kč organizace atletického závodu pro veřejnost – Moravskotřebovské 
víceboje 

9. 
ZO ČSOP Zelené Vendolí 

20 000 Kč 
činnost záchranné stanice 

10. 
Eva Kalábová, mažoretky Střípky 

10 000 Kč zajištění činnosti mažoretkových a twirlingových skupin Střípky                         
(4 skupiny) 

11. 
Bc. Jitka Štolová, mažoretky Espiral 

10 000 Kč pronájem tělocvičny pro tréninky mažoretkové a twirlingové skupiny 
Espiral 
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12. 
Český kynologický svaz Základní kynologická organizace - 308 

5 000 Kč 
nákup cvičebních pomůcek k výcviku psů 

13. 
Klub pejskařů pozitivního tréninku, z.s. 

2 000 Kč 
organizace Moravskotřebovské túry se psy, závod v běhu se psem 

14. 
Průmyslové muzeum Mladějov, z.s. 

10 000 Kč 
podpora činnost muzea 

15. 
Rodinné Integrační Centrum z.s. 

0 Kč sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického 
spektra 

16. 
Domov na rozcestí Svitavy 

0 Kč 
spolufinancování nákladů klientů z Mor. Třebové 

17. 
Rytmus Východní Čechy, o.p.s. 

0 Kč 
příspěvek na službu sociální rehabilitace pro klienty z Moravské Třebové 

18. 
Římskokatolická farnost Moravská Třebová 

5 000 Kč částečná úhrada nákladů spojených s plynovým vytápěním mateřského 
centra Sluníčko 

19. 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub 

0 Kč 
příspěvek na ozdravný pobyt dětí se zdravotním postižením 

20. 
Divadelní spolek J. K. Tyla Moravská Třebová 

5 000 Kč produkce divadelních představení především pro děti, obnova kostýmů, 
kulis a loutek, vzdělávání nových členů 

21. 
Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 

5 000 Kč 
výukově poznávací zájezd do Švédska 

22. 
Integrovaná střední škola Moravská Třebová 

5 000 Kč 
odborné stáže žáků 

23. 

Spolek branných sportů Moravská Třebová, zájmový spolek pro branné 
činnosti, praktickou, sportovní a obrannou střelbu 6 000 Kč 

Dětřichovský memoriál – 43. ročník silničního běhu 

24. 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Moravská Třebová 

5 000 Kč 
pořádání podzimní výstavy ovoce a zeleniny  

  CELKEM 157 000 Kč 

 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3452/R/190318: 
 

uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotací z rozpočtu města v roce 2018 dle 
vnitřního předpisu č. 6/2015, Program pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Moravská Třebová, v souladu s předloženým vzorem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3453/R/190318: 
 

uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice, IČO:70892822 č. OSV/18/20429 o poskytnutí účelové dotace v dotačním 
řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách z rozpočtových prostředků Pardubického kraje 
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pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Moravská Třebová, na zajištění 
sociálních služeb v roce 2018 ve výši 1.150.000 Kč (pečovatelská služba). 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3454/R/190318: 
 

uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice, IČO:70892822 č. OSV/18/20612 o poskytnutí účelové dotace v dotačním 
řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách z rozpočtových prostředků Pardubického kraje 
pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Moravská Třebová, na zajištění 
sociálních služeb v roce 2018 ve výši 12.900.000 Kč (domov pro seniory). 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3455/R/190318: 
 

pronájem 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. Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou. Nájemné bude stanoveno ve výši 100 Kč/1 měsíc. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.03.2018 
 
3456/R/190318: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
 
- byt č. 6 o velikosti 2 + 1 v ul. Farní č. o. 1 v Moravské Třebové s platností od 
01.04.2018  
- byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s platností od 
01.04.2018  
- byt č. 3 o velikosti 3 + 1 v ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové s platností od 
01.04.2018 
- byt č. 1 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 21 v Moravské s platností od 
01.04.2018  
- byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 v Moravské Třebové s 
platností od 01.04.2018 
- byt č. 10 o velikosti 2 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 
01.04.2018 
- byt č. 9 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s platností od 
01.04.2018 
- byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové s 
platností od 01.04.2018 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před 
podpisem nové nájemní smlouvy 
- byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s platností od 
01.04.2018 
- byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v ul. Zámecké č. o. 13 v Moravské Třebové s platností od 
01.04.2018 
- byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s platností od 
01.04.2018 
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- byt č. 8 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s platností od 
01.04.2018 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem 
nové nájemní smlouvy 
- byt č. 12 o velikosti 1 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 
01.04.2018. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.04.2018 
 
3457/R/190318: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 10 o velikosti 1 + 1 v 
ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
3458/R/190318: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Bránské č. o. 10 v Moravské Třebové s platností od 01.04.2018. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.04.2018 
 
3459/R/190318: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
uzavření vlastní smlouvy na zřízení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemku ve vlastnictví města parc. č. 1066 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová a o právu provést stavbu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
s GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 
27295567 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 
 
3460/R/190318: 
 

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2711/71 o výměře 85 m2 a části pozemku 
parc. č. 2711/74 o výměře 36 m2, oba v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Svitavská, za účelem zřízení posezení u restaurace. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3461/R/190318: 
 

záměr pronájmu pozemku parc. č. 339, o výměře 33 m2, v obci Moravská Třebová a 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, jako pozemku zastavěného stavbou 
garáže. 
  

Z: Viera Mazalová 
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3462/R/190318: 
 

záměr pronájmu pozemku parc. č. 340, o výměře 35 m2, v obci Moravská Třebová a 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, jako pozemku zastavěného stavbou 
garáže. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3463/R/190318: 
 

pronájem části pozemku parc. č. 841, o výměře 94 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Olomoucká, za účelem zřízení posezení. Nájemní smlouva 
bude uzavřena od 1. května 2018, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou 
a nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 9.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
3464/R/190318: 
 

pronájem části pozemku parc. č. 2685/1 o výměře 1 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Jiráskově, Michalu Hegerovi, IČO: 74300768, se sídlem 
podnikání Kunčina 328, PSČ 569 24 (s doručovací adresou: Svitavská 5/9, 571 01 
Moravská Třebová) za účelem umístění vitríny k propagaci a sdělování informací 
realitní kanceláře Matras & Matras reality, s.r.o., IČO: 26915529, se sídlem 
Palackého třída 910/121, Brno - Královo Pole, PSČ 612 00, pobočka Moravská 
Třebová, Svitavská 5/9 a politického hnutí Ano 2011. Nájemní smlouva bude 
uzavřena dle předloženého návrhu, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou 
a výše nájemného bude 100 Kč/rok bez DPH. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3465/R/190318: 
 

pronájem části pozemku parc. č. 2685/1 o výměře 1 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Jiráskova, Komunistické straně Čech a Moravy, Okresní výbor 
Komunistické strany Čech a Moravy, se sídlem ul. Dr. Milady Horákové 501/25, 
Svitavy, PSČ 568 02 (s adresou pro doručování pošty: Městská organizace KSČM 
Moravská Třebová, Josef Odehnal, ul. Míru č. o. 15, Moravská Třebová), IČO: 
00496936, za účelem umístění vitríny k propagaci a sdělování informací strany. 
Nájemní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu, na dobu neurčitou, s 
tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného bude 100 Kč/rok bez DPH. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3466/R/190318: 
 

uzavření předložené smlouvy č. OMM 25/18 o výpůjčce části pozemku parc. č. 619/7 
o výměře 2 m2, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, mezi Městem 
Moravská Třebová a společnosti LUKY system, spol. s r.o., IČO: 28599276, se 
sídlem Lipina 72, 785 01 Šternberk 1, za účelem umístění zařízení pro dobíjení 
elektromobilů, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3467/R/190318: 
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uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě 
na akci „Rozšíření Sběrného dvora v Moravské Třebové“ s provozovatelem ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02, Děčín, IČO: 24729035, dle předloženého 
návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3468/R/190318: 
 

uzavření Smlouvy č. 232/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 na akci „Stezka pro chodce a 
cyklisty ulice Olomoucká - I. etapa, Moravská Třebová“ se Státním fondem dopravní 
infrastruktury se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508, v souladu 
s předloženým návrhem. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3469/R/190318: 
 

změnu termínu schůze Rady města Moravská Třebová jako jediného společníka 
obchodní společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. při výkonu funkce 
valné hromady společnosti z původního termínu 09.04.2018 na 23.04.2018 v 16:30 
hod. 
  

Z: Miloš Izák 
 
 
Rada města souhlasí: 
 
3470/R/190318: 
 

s ubytováním na městské ubytovně v ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
3471/R/190318: 
 

s ubytováním na městské ubytovně v ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové.  
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.03.2018 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
3472/R/190318: 
 

udělit Cenu města za rok 2017 PhDr. Františku Matouškovi.  
  

Z: Jana Zemánková 
T: 30.03.2018 
 
3473/R/190318: 
 

schválit předložené souhlasné prohlášení ve věci převodu pozemku z vlastnictví 
Města Moravská Třebová do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 
546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390.      
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Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
3474/R/190318: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  
 

3475/R/190318: 
 

předložený zápis z jednání komise památkové péče rady města ze dne 26.02.2018. 
  
 

3476/R/190318: 
 

předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
konané dne 19.02.2018. 
  
 

3477/R/190318: 
 

návrhy Kulturních služeb města Moravská Třebová na úpravy expozice Alchymistická 
laboratoř mistra Bonaciny na moravskotřebovském zámku a vytvoření tzv. únikové 
hry jako nové zámecké atraktivity s využitím prostor zrušené prodejny suvenýrů.  
  

 
 
V Moravské Třebové 19.03.2018 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


