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Usnesení 
 

ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 
09.07.2018 od 16:00 hod v: Zasedací místnosti, na: Radnici 

  
 
Rada města schvaluje: 
 
3781/R/090718: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

3782/R/090718: 
 

navýšení kapacity školní jídelny – I. Mateřské školy Moravská Třebová, Piaristická 
137, okres Svitavy ze stávajících 81 dětí na 120 dětí. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3783/R/090718: 
 

čerpání finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Kulturní 
služby města Moravská Třebová na realizaci pomníku obětem I. světové války.  
  

Z: Dana Buriánková 
 
3784/R/090718: 
 

uzavření Dodatku č. 232/2018/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z 
rozpočtu SFDI 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 
 
3785/R/090718: 
 

následující rozšíření podmínek pro poskytování kompostérů:  
- přijímání žádostí a následné uzavírání smluv na poskytnutí kompostérů 
organizacím na území města - školám, zájmovým organizacím apod., pokud jsou 
vlastníky nebo uživateli zahrady, resp. pozemku,  
- vydání druhého kompostéru na zahrady, které mají větší rozlohu než cca 1000 m2, 
a to od data 31.08.2018, poté, co budou uzavřeny smlouvy na všechny žádosti 
podané k tomuto datu, 
- prodloužení termínu pro podávání žádostí o poskytnutí kompostéru a to do doby 
vydání všech kompostérů. V případě většího počtu zájemců, než počet kompostérů, 
budou žadatelé uspokojeni v pořadí dle data podání žádosti. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3786/R/090718: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 8 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové, a to po ukončení nájemní smlouvy na 
předmětný byt jeho bratrem. 
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Z: Viera Mazalová 
 
3787/R/090718: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 1 o velikosti 1 + 0 v ul. 
Olomoucké č. o. 17 v Moravské Třebové. Nájemní smlouva bude automaticky 
prodlužována vždy o 1 měsíc v případě pravidelné měsíční úhrady nájemného a 
splátky dluhu za komunální odpad.   
  

Z: Viera Mazalová 
T: 29.06.2018 
 
3788/R/090718: 
 

pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 43,19 m2 v domě č. p. 1479 v ul. 
Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové, za účelem zřízení studia - masážní služby, 
laserová ošetření, lymfodrenáže. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
2532/031297.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
3789/R/090718: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 2711/127 o výměře 123 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Svitavská.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
3790/R/090718: 
 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 247/2 o celkové výměře 3.372 m2 (jedná se 
cca o 190 m2), druh pozemku zahrada, v obci Moravská Třebová a katastrálním 
území Boršov u Moravské Třebové.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
3791/R/090718: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 3664/11 o celkové výměře 151 m2, druh pozemku 
trvalý travní porost v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice.         
  

Z: Viera Mazalová 
 
3792/R/090718: 
 

záměr směny pozemku parc. č. 2089/68 o výměře 2 m2, druh pozemku travní porost 
a pozemku parc. č. 2089/67 o výměře 4 m2, druh pozemku travní porost, jenž vznikly 
dle nového geometrického plánu č. 3037-200/2018 z původního pozemku parc. č. 
2089/1 ve vlastnictví Města Moravská Třebová, za pozemek parc. č. 2093/3 o 
výměře 4 m2, druh pozemku travní porost a pozemek parc. č. 2088/49 o výměře 1 
m2, druh pozemku travní porost, jenž vznikly dle nového geometrického plánu č. 
3037-200/2018 z původních pozemků 2093/2 a 2088/35.        
  

Z: Viera Mazalová 
 
3793/R/090718: 
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uzavření smlouvy o výstavbě mezi městem a firmou Moravec - pekárny s.r.o., IČO: 
25946706 se sídlem Josefská 1060/14a, 571 01 Moravská Třebová, kterou v souladu 
s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, město vydává stavebníkovi souhlas vlastníka s 
navrhovaným stavebním záměrem - umístěním kontejnerové prodejny na části 
pozemku parc. č. 1406 v obci a kat. území Moravská Třebová v souladu s uzavřenou 
nájemní smlouvou, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3794/R/090718: 
 

uzavření předloženého dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene a následně uzavření vlastní smlouvy č. OMM - 122/17 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. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3795/R/090718: 
 

uzavření Závěrkového listu s vítězem výběrového řízení na dodávku elektrické 
energie v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie v napěťové hladině 
vysokého napětí pro příspěvkovou organizaci Základní škola Moravská Třebová, 
Palackého 1351, okres Svitavy, se sídlem Palackého 1351/33, 571 01 Moravská 
Třebová, IČO: 62031813, firmou CENTROPOL ENERGY, a.s., se sídlem Vaníčkova 
1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25458302, od 01.01.2019 do 31.12.2019.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
3796/R/090718: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka nábytku do sborovny, 
kanceláře, kabinetu a dvou učeben pro Základní školu Moravská Třebová, Čs. 
armády 179, okres Svitavy“ -  firmu NOVATRONIC, s.r.o., U Potoka 1307/10, 787 01 
Šumperk, IČO: 62302701. 
  

Z: Mgr. Zdenka Šafaříková 
 
3797/R/090718: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Inženýrská infrastruktura, I. etapa 
lokalita Strážnického“ firmu IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., 
Albertova 229/21, 779 00 Olomouc, IČO: 25869523. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3798/R/090718: 
 

uzavření smlouvy se zpracovatelem Plánu rozvoje sportu města Moravská Třebová 
firmou BDO Advisory s.r.o., Karolínská 661/4, 186 00, Praha 8, IČO: 27244784, dle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
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Rada města neschvaluje: 
 
3799/R/090718: 
 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 3630 o výměře 2.122 m2, (jedná se cca o 25 
m2), druh pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
část obce Sušice.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
3800/R/090718: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 2937/1 o výměře 5.501 m2, druh pozemku orná 
půda a pozemku parc. č. 2997 o výměře 413 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Udánky.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
3801/R/090718: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 3228/16 o výměře 1.651 m2, druh pozemku travní 
porost a pozemku parc. č. 3228/18 o výměře 42 m2, druh pozemku zastavěná plocha 
a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Udánky za vzájemně 
sjednanou cenu 219.960 Kč, která bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
3802/R/090718: 
 

schválit předloženou smlouvu o budoucí smlouvě darovací na převod nemovitých 
věcí - pozemku parc. č. 1411 o výměře 1.709 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
pozemku parc. č. 1412/1 o výměře 3.984 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku 
parc. č. 1412/32 o výměře 70 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 
1412/33 o výměře 964 m2, pozemku parc. č. 1412/34 o výměře 54 m2, druh pozemku 
ostatní plocha a pozemku parc. č. 1413 o výměře 2.587 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, vše v obci a kat. území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Svitavská, z 
majetku města do vlastnictví Pardubického kraje, se sídlem Komenského nám. 125, 
Pardubice, IČO: 70892822. V darovací smlouvě bude ve prospěch dárce 
(předkupníka) zřízeno předkupní právo jako právo věcné. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
3803/R/090718: 
 

schválit předloženou smlouvu o bezúplatném převodu nemovitých věcí - pozemku 
parc. č. 2803/9 o výměře 1.049 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č. p. 480 a pozemku parc. č. 2820/22 o výměře 61 m2, druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci a kat. území Moravská Třebová, 
část Předměstí, ul. Svitavská - z majetku města do vlastnictví Pardubického kraje, se 
sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, IČO: 70892822.     
  

Z: Viera Mazalová 
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Rada města bere na vědomí: 
 
3804/R/090718: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  
 

3805/R/090718: 
 

předložený zápis z jednání komise rady města pro výchovu a vzdělávání ze dne 
11.06.2018. 
  
 

3806/R/090718: 
 

předložený zápis z jednání komise památkové péče rady města ze dne 11.06.2018. 
  

Z: Miloslav Kužílek 
 
3807/R/090718: 
 

předložený zápis z jednání Samosprávné komise Udánky ze dne 07.03.2018.  
  
 

3808/R/090718: 
 

předložený podnět občanů, kterým vyjádřili podporu pro zachování provozu dětského 
centra Hastrmánek v Moravské Třebové. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 20.07.2018 
 
3809/R/090718: 
 

ukončení činnosti školní jídelny I. Mateřské školy Moravská Třebová, Piaristická 137, 
okres Svitavy – odloučené pracoviště Boršov 102. 
  
 

3810/R/090718: 
 

zprávu o postupu uzavírání smluv na zahradní kompostéry. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3811/R/090718: 
 

vítěze výběrového řízení na dodávku elektrické energie v rámci sdružených služeb 
dodávky elektrické energie v napěťové hladině vysokého napětí pro příspěvkovou 
organizaci Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy, se 
sídlem Palackého 1351/33, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 62031813, firmu 
CENTROPOL ENERGY, a.s., se sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, 
IČO: 25458302, od 01.01.2019 do 31.12.2019.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města potvrzuje: 
 
3812/R/090718: 
 

výši finanční podpory, která byla dětskému centru Hastrmánek dosud poskytnuta, a 
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to s přihlédnutím k tomu, že není cílem poskytnutí dotace z rozpočtu města vyloučit 
podnikatelské riziko provozovatele centra. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 20.07.2018 
 
 
Rada města ruší: 
 
3813/R/090718: 
 

část svého usnesení 3627/R/210518, týkající se uzavření nájemní smlouvy na byt. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města odkládá: 
 
3814/R/090718: 
 

projednání tisku č. 23, Zavedení MHD ve městě - zrušení ZŘ, na příští schůzi rady 
města. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3815/R/090718: 
 

projednání tisku č. 27, návrh prodeje pozemků parc. č. 2936/122, 2936/123 a 
2936/124  společnosti protechnik consulting s.r.o., IČO: 25599615 na příští schůzi 
rady města. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
V Moravské Třebové 09.07.2018 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák                                          Ing. Pavel Brettschneider              
               starosta města                                                místostarosta města 

 
 


