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Usnesení 
 

ze 104. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 
06.08.2018 od 16:00 hod v: Zasedací místnosti, na: Radnici 

  
 
Rada města schvaluje: 
 
3856/R/060818: 
 

předložený program schůze rady města. 
  
 

3857/R/060818: 
 

záměr pachtu pozemků části parc. č. 3873/3 o výměře 400 m2, parc. č. 3229 o 
výměře 886 m2 a části parc. č. 3874/4 o výměře 850 m2 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, za účelem zemědělského využití. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3858/R/060818: 
 

pacht části pozemku parc. č. 2055/1 o výměře 25 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Strážnického za účelem dočasného uložení zeminy. 
Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12.2018 a pachtovné 
bude stanoveno dle usnesení č. 1737/R/050405 a bude uhrazeno za celý rok 2018.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
3859/R/060818: 
 

pacht části pozemku parc. č. 851 o výměře 134 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Olomoucká, za účelem zřízení zahrady u bytového domu. 
Pachtovní smlouva bude uzavřena dle předloženého návrhu na dobu neurčitou a 
pachtovné bude stanoveno dle usnesení č. 1737/R/050405, dle bodu 2 tohoto 
usnesení. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3860/R/060818: 
 

pacht tří částí pozemku parc. č. 1100/1 o výměrách 6 m2, 39 m2, 24 m2, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, v ul. K. Čapka za účelem zřízení zahrady u 
bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení č. 1737/R/050405, bod 
3. 
  
 

3861/R/060818: 
 

pacht části pozemku parc. č. 815/1 o výměře 75 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, v ul. Olomoucké, za účelem zřízení zahrady u bytového domu. 
Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a 
pachtovné bude stanoveno dle usnesení č. 1737/R/050405, bod 3. 
  

Z: Viera Mazalová 
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3862/R/060818: 
 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 3814/1 o celkové výměře 1.859 m2, druh 
pozemku ostatní plocha (jedná se cca o 250 m2) vše v obci Moravská Třebová a 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
3863/R/060818: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 1368/5, druh pozemku ostatní plocha o celkové 
výměře 4 m2  v obci a katastrálním území Moravská Třebová, Předměstí, ul. Školní, 
který vznikl geometrickým plánem č. 3044-224/2018 ze dne 17.05.2018.      
  

Z: Viera Mazalová 
 
3864/R/060818: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
- byt č. 12 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s platností od 
01.08.2018  
- byt č. 5 o velikosti 2 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské Třebové s platností od 
01.08.2018  
- byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské Třebové s platností od 
01.08.2018  
- byt č. 14 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s platností od 
01.08.2018  
- byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 
01.08.2018  
- byt č. 6 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové s 
platností od 01.08.2018  s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před 
podpisem nové nájemní smlouvy  
- byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 1 v Moravské Třebové s platností od 
01.08.2018 
- byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na Zámeckém náměstí č. o. 1 v Moravské Třebové s 
platností od 01.08.2018 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.08.2018 
 
3865/R/060818: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 19 v Moravské Třebové s platností od 01.08.2018 s 
podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní 
smlouvy.  
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.08.2018 
 
 
3866/R/060818: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 8 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Nádražní č. o. 17 v Moravské Třebové s platností od 01.08.2018. Smlouva bude 
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prodloužena vždy o 3 měsíce v případě pravidelné měsíční úhrady nájemného a 
splátky dluhu za komunální odpad. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.08.2018 
 
3867/R/060818: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 5 o velikosti 2 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 39 v Moravské Třebové s platností od 01.08.2018. 
Smlouva bude prodloužena vždy o 1 měsíc v případě pravidelné měsíční úhrady 
nájemného, splátky dluhu na nájmu a za komunální odpad. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.08.2018 
 
3868/R/060818: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Farní 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: 31.08.2018 
 
3869/R/060818: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 17 o velikosti 2 + 0 v 
ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové se zájemci. 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců.     
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.06.2018 
 
3870/R/060818: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 104 o velikosti 2 + 0 na 
ul. Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové. Nájemní smlouva bude prodloužena vždy 
o 1 měsíc v případě pravidelné měsíční úhrady nájemného a pravidelné měsíční 
úhrady splátky dluhu.    
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.08.2018 
 
3871/R/060818: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 204 o velikosti 1 + 1 na ul. 
Svitavské č. o. 20 v Moravské Třebové.    
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.08.2018 
 
3872/R/060818: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 211 o velikosti 2 + 1 na ul. 
Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové.    
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Z: Viera Mazalová 
T: 31.08.2018 
 
3873/R/060818: 
 

poskytnutí úlevy z nájmu (služby) na ubytovně města v ul. Brněnské č. o. 50 v 
Moravské Třebové ve výši 926 Kč z důvodu hospitalizace v nemocnici ve Svitavách 
od 03.12.2017 do 03.01.2018.        
  

Z: Viera Mazalová 
T: 27.07.2018 
 
3874/R/060818: 
 

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury a památkové 
péče v Pardubickém kraji na rok 2018 s Pardubickým krajem, IČO: 70892822, na 
akci "Moravská Třebová - Muzeum, č. p. 315, obnova fasády" ve výši 150.000 Kč, dle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3875/R/060818: 
 

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury a památkové 
péče v Pardubickém kraji na rok 2018 s Pardubickým krajem, IČO: 70892822, na 
akci "Moravská Třebová, část Udánky, p. č. 3340/78 - barokní kříž, restaurování, II. 
etapa" ve výši 50.000 Kč, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3876/R/060818: 
 

uzavření Závěrkových listů s vítězem výběrového řízení firmou Pražská plynárenská, 
a.s., IČO: 60193492, se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město, na 
dodávku zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro 
odběr do 630 MWh (maloodběr) a nad 630 MWh (velkoodběr) pro město Moravská 
Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost od 1. 1. 2019 do 31. 
12. 2019.    
  

Z: Viera Mazalová 
T: 27.07.2018 
 
3877/R/060818: 
 

uzavření smlouvy s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Výpočetní 
technika pro město Moravská Třebová" firmou "ECS" společnost s ručením 
omezeným, č. p. 130, 560 02 Rybník, IČO: 48153656 podle předloženého návrhu. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.08.2018 
 
3878/R/060818: 
 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM – 0001/18 na akci „Územní studie 
Průmyslová zóna Jihozápad, Moravská Třebová“ s firmou Dopravně inženýrská 
kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, Hradec Králové, PSČ 50002, IČO: 27466868, 
podle předloženého návrhu.   
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Z: Miroslav Netolický 
 
3879/R/060818: 
 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM – 0046/17 na akci „Moravská 
Třebová - Aktualizace generelu kanalizace" s podnikatelem Ing. Petrem Praxem, 664 
57, Měnín 552, IČO: 64504310, dle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3880/R/060818: 
 

výjimku z vnitřního předpisu č. 7/2016, směrnice zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, dle čl. 12, odst. 1, písmeno b) s tím, že realizaci Vzduchotechniky v kuchyni 
objektu C domova pro seniory v Moravské Třebové provede firma FORTEX-AGS, 
a.s., se sídlem Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, IČO: 00150584. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3881/R/060818: 
 

uzavření smlouvy o dílo na realizaci Vzduchotechniky v kuchyni objektu C domova 
pro seniory v Moravské Třebové, s firmou FORTEX-AGS, a.s., se sídlem Jílová 
1550/1, 787 01 Šumperk, IČO: 00150584, v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3882/R/060818: 
 

uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění Integrovaného dopravního systému 
IREDO v městské hromadné dopravě s firmou OREDO s.r.o. se sídlem: Nerudova 
104, Hradec Králové, PSČ 500 02, IČO: 25981854, dle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
Rada města souhlasí: 
 
3883/R/060818: 
 

s realizací projektů školských příspěvkových organizací města Moravská Třebová v 
rámci výzvy č. 02_18_063 Šablony II z Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
3884/R/060818: 
 

schválit směnu 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, 
které 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, které vznikly dle nového geometrického 
plánu č. 3037-200/2018 z původních pozemků 2093/2 a 2088/35.        
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Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
3885/R/060818: 
 

předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 01.08.2018.       
  
 

3886/R/060818: 
 

vítěze výběrového řízení firmu Pražská plynárenská, a.s., IČO: 60193492, se sídlem 
Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město, na dodávku zemního plynu v rámci 
sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh (maloodběr) a 
nad 630 MWh (velkoodběr) pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové 
organizace a obchodní společnost od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.   
  

Z: Viera Mazalová 
T: 27.07.2018 
 
3887/R/060818: 
 

předloženou měsíční zprávu stavby "Rekonstrukce budov C a D domova pro seniory 
v Moravské Třebové" za měsíc červenec roku 2018. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3888/R/060818: 
 

předložené dotazy a žádosti ve věci oslav stoletého výročí vzniku ČR.  
 
  

3889/R/060818: 
 

předložený návrh odpovědi na předložené dotazy a žádosti ve věci oslav stoletého 
výročí vzniku ČR.  
  

 
 
V Moravské Třebové 06.08.2018 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


