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Usnesení 
 

ze 105. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 
20.08.2018 od 16:00 hod v: Zasedací místnosti, na: Radnici 

  
 
Rada města schvaluje: 
 
3890/R/200818: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

3891/R/200818: 
 

 bezplatné použití znaku města žadateli MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o. p. s., 
IČO: 27505189, na nové webové stránky projektu MAP II www.mapmtj.cz, v sekci 
spolupracujících organizací. Dále bude znak použit na banner projektu a propagační 
materiál.   
  

Z: Jana Zemánková 
T: 27.08.2018 
 
3892/R/200818: 
 

předložený harmonogram činnosti pracovní skupiny bydlení v rámci spolupráce 
města Moravská Třebová s Agenturou pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
3893/R/200818: 
 

uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách tak, že paní M. uhradí částku 8.392 Kč 
v 6 pravidelných měsíčních splátkách, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.08.2018 
 
3894/R/200818: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
- byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 
01.09.2018  
- byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 124 v Moravské Třebové s platností od 
01.09.2018  
- byt č. 2 o velikosti 1 + 1 v ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové s platností od 
01.09.2018  
- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s 
platností od 01.09.2018  
- byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 
01.09.2018  
- byt č. 18 o velikosti 2 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské s platností od 
01.09.2018   
  

 
Z: Viera Mazalová 

http://www.mapmtj./
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T: 30.09.2018 
 
3895/R/200818: 
 

- uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na: 
- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové s 
platností od 01.09.2018 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před 
podpisem nové nájemní smlouvy 
- byt č. 10 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s platností od 
01.09.2018 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.09.2018 
 
3896/R/200818: 
 

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 78,55 m2 v domě č. p. 6 v 
ul. Cihlářově č. o. 13 v Moravské Třebové. Smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení 
rady města č. 2532/031297. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3897/R/200818: 
 

záměr pachtu pozemků části parc. č. 3873/5 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 
 
3898/R/200818: 
 

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 673/5 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Komenského o výměře cca 15 m2.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
3899/R/200818: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
uzavření vlastní smlouvy na zřízení a provozování rozvodu nízkého napětí na 
pozemcích ve vlastnictví města parc. č. 2073, 2076, 2285 a 2293/1 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.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
3900/R/200818: 
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poskytnutí výjimky z vnitřního předpisu č. 7/2016, směrnice Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, příspěvkové organizaci Kulturní služby Moravská Třebová 
na provozní materiál na rok 2018. Příspěvková organizace není povinna při nákupu 
provozního materiálu v roce 2018 postupovat v souladu se směrnicí č. 7/2016.   
  

Z: PaedDr. Hana Horská 
 
3901/R/200818: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého" 
firmu Genext, a.s., náměstí E. F. Buriana 448, 500 04 Hradec Králové, IČO: 
25733699. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3902/R/200818: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
"Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého" s firmou Genext, a.s., náměstí E. F. Buriana 
448, 500 04 Hradec Králové, IČO: 25733699, podle předloženého návrhu.    
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3903/R/200818: 
 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM – 0018/2018 na akci „MŠ Sušice - 
Rekonstrukce denní místnosti“ s firmou HPK Stavby s.r.o., Západní 39, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 24141640, podle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3904/R/200818: 
 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM – 0013/2018 na akci „MŠ 
Piaristická, Moravská Třebová – Rekonstrukce elektroinstalace ve 2. nadzemním 
podlaží“ s firmou EnergyTop Petřík s.r.o., Kpt. Nálepky 962/13, 779 00 Olomouc, 
IČO: 06725899, podle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3905/R/200818: 
 

uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny do odběrného místa 
Dopravní terminál Moravská Třebová, ul. Nádražní s firmou ČEZ Prodeje, a.s., IČO: 
27232433, se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3906/R/200818: 
 

uzavření smlouvy o spolupráci s Českými drahami, a.s., se sídlem: Praha 1, Nábřeží 
L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČO: 70994226, na proplácení poskytované slevy za 
první den parkování kol v cyklověži v případě použití InKarty ČD, podle předloženého 
návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3907/R/200818: 
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uzavření smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku z Programu obnovy venkova 
Pardubického kraje 2018 (OŽPZ/18/22801) na projekt Obnova dešťových svodů na 
budově MŠ v Boršově s MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s., se sídlem: 
Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČO: 27505189, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3908/R/200818: 
 

následující změnu znění podmínek pro poskytování kompostérů:  
Žadatelem může být občan, který: 
1. a) je vlastníkem (spoluvlastníkem) zahrady u rodinného nebo bytového domu v 
katastrálním území Moravská Třebová a Boršov u Moravské Třebové (bude 
provedena kontrola v katastru nemovitostí), 
    b) je nájemcem zahrady u rodinného nebo bytového domu v katastrálním území 
Moravská Třebová a Boršov u Moravské Třebové (v případě, že není nájemcem 
města nutno doložit nájemní smlouvu) 
    c) je vlastníkem nebo nájemcem zahrady (nutno doložit nájemní smlouvu) v 
zahrádkářské kolonii a nebyl uspokojen v bodě a) nebo b) 
2. nemá evidován dluh vůči městu (žadatel podpisem žádosti vydá souhlas s 
ověřením bezdlužnosti v evidenci dlužníků vedené příslušnými odbory Městského 
úřadu Moravská Třebová a v evidenci dlužníků vedené Technickými službami, tj. 
mimo jiné má zaplacen i poplatek za odpad) 
3. se zapojil do systému MESOH (zapojení znamená nejen nalepení kódů na nádobu 
na směsný odpad, ale také vyplnění dotazníků v internetové aplikaci nebo odevzdání 
vytříděného vybraného druhu odpadu dle pravidel "MESOH"), tuto podmínku musí 
splnit pouze občané, kteří mají trvalý pobyt v Moravské Třebové 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města souhlasí: 
 
3909/R/200818: 
 

se zapojením I. Mateřské školy, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy do 
projektu „Klokanovy školky“, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000564 z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3910/R/200818: 
 

s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 419 ze dne 27.01.2017, 
uzavřené mezi Městem Moravská Třebová v zastoupení Technickými službami 
Moravská Třebová s.r.o. paní H. dohodou ke dni uzavření nájemní smlouvy s novým 
nájemcem, nejpozději však ke dni 30.11.2018. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města nesouhlasí: 
 
3911/R/200818: 
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s prodloužením termínu užívání komunikace ul. Hřebečská a vytvořené komunikace 
na navazujících pozemcích parc. č. 2936/5 a 2936/116  v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová firmou ATEK s.r.o. do 31. 12. 2018, a to za podmínek uvedených 
v usnesení Rady města č. 1099/R/161115. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
3912/R/200818: 
 

schválit, v souladu s § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o přijetí investičního úvěru od Komerční 
banky, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČO:45317054 do výše 
31.000.000 Kč na financování investiční akce Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého v 
Moravské Třebové se splatností do 10 let, bez zajištění, s pevnou úrokovou sazbou 
po celou dobu splácení ve výši 1,91 % p.a. (v souladu s předloženým návrhem – 
variantou 1). 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3913/R/200818: 
 

schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 4/2018  rozpočtu města, kterou budou 
změněny závazné ukazatele na rok 2018 takto (v tis. Kč) (s provedenou změnou – 
zařazení položky Cyklostezka Moravská Třebová - Borušov podél I/35 – příprava do 
investičních výdajů): 
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a) závazné ukazatele stanovené radě města 

  
 
b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace  

  
  

Z: Dana Buriánková 
 
3914/R/200818: 
 

schválit rozpočtové opatření č. 5/2018 rozpočtu města - poskytnutí dotací v souladu s 
vnitřním předpisem č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Moravská Třebová uvedeným subjektům: 
- Svaz skautů a skautek České republiky, 38 oddíl skautů „sv. Františka“ Moravská 
Třebová, z. s., se sídlem Svitavská 6/5, Moravská Třebová IČO: 72022469 – na 
údržbu a úpravu klubovny, vybavení, činnost oddílu,… - 40.000 Kč. 
- Spolek branných sportů Moravská Třebová, zájmový spolek pro branné činnosti, 
praktickou, sportovní a obranou střelbu, se sídlem Nám. T. G. Masaryka 121/18, 
Moravská Třebová, IČO: 68245807 - na technické vybavení sportovního klubu 
mládeže (vzduchové sportovní zbraně), činnost klubu – 20.000 Kč. 
Dotace budou uhrazeny z vyčleněné rozpočtové rezervy. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3915/R/200818: 
 

schválit uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotací z rozpočtu města dle 
vnitřního předpisu č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Moravská Třebová (Svaz skautů a skautek České republiky, 38 oddíl skautů „sv. 
Františka“ Moravská Třebová, z. s., se sídlem Svitavská 6/5, Moravská Třebová IČO: 
72022469 a Spolek branných sportů Moravská Třebová, zájmový spolek pro branné 
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činnosti, praktickou, sportovní a obranou střelbu, se sídlem Nám. T. G. Masaryka 
121/18, Moravská Třebová, IČO: 68245807), v souladu s předloženým vzorem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3916/R/200818: 
 

schválit uzavření dodatku č. 2 k mandátním smlouvám ze dne 20.12.2007, ve znění 
dalších dodatků, se společností Technické služby Moravská Třebová, IČO: 
25970399, se sídlem Moravská Třebová, Zahradnická 21, ve věci zajištění správy, 
provozu, údržby a opravy městských nemovitostí, dle předloženého návrhu.  
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.09.2018 
 
3917/R/200818: 
 

schválit měsíční odměnu společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o., 
IČO: 25970399, se sídlem Moravská Třebová, Zahradnická 21, za správu jednotek, 
dle předloženého návrhu (příloha č. 2 návrhu dodatku č. 2 k mandátním smlouvám). 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.09.2018 
 
3918/R/200818: 
 

udělit výjimku z vnitřního předpisu č. 2/2017 - Program pro poskytování stipendií 
studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová 
týkající se článku 2) odst. 1) písm. b)  - stanoveného průměru maturitní zkoušky pro 
žádost podanou v roce 2018.  
  

Z: Dana Buriánková 
 
3919/R/200818: 
 

schválit poskytnutí stipendia na základě vnitřního předpisu 2/2017, Program pro 
poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města 
Moravská Třebová, (s udělenou výjimkou z článku 2) odst. 1) písm. b). 

Z: Dana Buriánková 
 
3920/R/200818: 
 

schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí stipendia v souladu s 
předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3921/R/200818: 
 

schválit uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční 
dotace č. OF 0010/2018 se Skupinovým vodovodem Moravskotřebovska, se sídlem 
Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 72053453, v souladu s 
předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3922/R/200818: 
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souhlasit se spolufinancováním akce Zahájení turistické sezóny v Pardubickém kraji 
v roce 2019, konané dne 23. 3. 2019, v předpokládané výši cca 70.000 Kč. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3923/R/200818: 
 

schválit vklad majetku města inv. č. 3055 TS – vodovod – ul. Strážnického v 
pořizovací ceně 882.663 Kč, inv. č. 3059 TS – vodovodní přípojka - napojení – ul. 
Dukelská 1224/55 v pořizovací ceně 8.678,10 Kč, inv. č. 3060 TS – vodovodní 
přípojka - napojení – ul. Brněnská 1481/16 v pořizovací ceně 8.678,10 Kč a inv. č. 
3061 TS – vodovodní přípojka - napojení – Sušice, parcelní č. 3481/8 v pořizovací 
ceně 7.141,50 Kč, do svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČO: 
72053453, se sídlem Nádražní 1430/6, Moravská Třebová za podmínek § 38 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3924/R/200818: 
 

schválit  prodej pozemku parc. č. 2711/127 o výměře 123 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Svitavská za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 24.360 Kč, která bude uhrazena před podpisem kupní 
smlouvy.         
  

Z: Viera Mazalová 
 
3925/R/200818: 
 

schválit uzavření darovací smlouvy s firmou Amper Savings, a.s., se sídlem Antala 
Staška 1076/36a, 140 00 Praha 4, IČO: 01428357, jejímž předmětem je poskytnutí 
nepeněžního daru městu za účelem zkvalitnění prostředí popř. oprav technických 
zařízení Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy, Základní 
školy Kostelní nám. 21, okres Svitavy, a Základní umělecké školy Moravská Třebová, 
v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3926/R/200818: 
 

schválit pořádání veřejné sbírky na obnovu sochy Plačící Anny a úpravu okolního 
veřejného prostranství na Křížovém vrchu ode dne následujícího po doručení 
osvědčení o konání sbírky do 31.12.2019. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3927/R/200818: 
 

pověřit starostu města jednáním jménem města ve věci veřejné sbírky na obnovu 
sochy Plačící Anny a úpravu okolního veřejného prostranství na Křížovém vrchu.  
  

Z: Dana Buriánková 
 
3928/R/200818: 
 

schválit dofinancování obnovy sochy Plačící Anny a úpravy okolního veřejného 
prostranství na Křížové vrchu z rozpočtu města v roce 2020. 
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Z: Dana Buriánková 
 
3929/R/200818: 
 

schválit obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebová, kterou se doplňuje 
obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o nočním klidu, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 10.09.2018 
 
3930/R/200818: 
 

schválit obecně závaznou vyhlášku města č. X/2018, kterou se stanovují pravidla pro 
pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Moravská Třebová.  
  

Z: Jana Zemánková 
T: 28.08.2018 
 
3931/R/200818: 
 

schválit předložený Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Moravská 
Třebová 2019 - 2021. 
  

Z: Pavel Brettschneider 
 
 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města: 
 
3932/R/200818: 
 

schválit poskytnutí dotace obci Třeština, okres Šumperk na vydání knihy Pochody 
hladu a smrti. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
3933/R/200818: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  
 

3934/R/200818: 
 

předložený rozbor hospodaření města k 30.06.2018. 
  
 

3935/R/200818: 
 

zprávu o postupu uzavírání smluv na zahradní kompostéry. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3936/R/200818: 
 

předloženou Podkladovou analýzu k připravované koncepci bydlení města Moravská 
Třebová, zpracovanou v rámci spolupráce mezi městem Moravská Třebová a 
Agenturou pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. 
  
 

3937/R/200818: 
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zapojení města do organizace a spolufinancování akce Zahájení turistické sezóny v 
Pardubickém kraji v roce 2019. 
  

 
 
Rada města akceptuje: 
 
3938/R/200818: 
 

žádost, aby při budoucím uspořádání pozemků po KPÚ v katastrálním území Boršov 
u Moravské Třebové byl pozemek parc. č. 4616 navržen do jeho vlastnictví. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města vydává: 
 
3939/R/200818: 
 

ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. IČO: 60108851 souhlas s provedením terénních úprav na 
pozemku ve vlastnictví města parc. č. 673/5 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Komenského. Bude provedena výměna dlaždic stávajícího okapového 
chodníku, o šíři 50 cm a zřízen, z důvodu přemístění vstupu do budovy, chodník v 
šíří 1 m. Po ukončení prací bude uzavřena nájemní smlouva na pronájem zastavěné 
části pozemku. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města zamítá: 
 
3940/R/200818: 
 

žádost o udělení výjimky z Pravidel rady města č. 7/2010, čl. 2, odst. 2, písm. d), tj. 
zaevidování žádosti o přidělení městského bytu.    
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.08.2018 
 
 
Rada města ruší: 
 
3941/R/200818: 
 

své usnesení č. 3857/R/060818, kterým schválila 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 
 
Rada města odkládá: 
 
3942/R/200818: 
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projednání tisku č. 29, Návrh prodeje pozemků parc. č. 2936/122, 2936/123 a 
2936/124  ve věci prodeje společnosti protechnik consulting s.r.o. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
V Moravské Třebové 20.08.2018 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


