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Usnesení 
 
z 107. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 17.09.2018 

od 16:00 hod v: Zasedací místnosti, na: Radnici 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
3953/R/170918: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

3954/R/170918: 
 

předložený aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace II. Mateřská škola 
Moravská Třebová, Jiráskova 1141, okres Svitavy pro rok 2018. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3955/R/170918: 
 

navýšení kapacity školní jídelny – výdejny I. Mateřské školy Moravská Třebová, 
Piaristická 137, okres Svitavy ze stávajících 81 dětí na 120 dětí a zápis odloučeného 
pracoviště Boršov 102 u školní jídelny – výdejny do Rejstříku škol a školských 
zařízení. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3956/R/170918: 
 

dodatečné poskytnutí výjimky z vnitřního předpisu č. 7/2016, Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu příspěvkové organizaci Městská knihovna Ladislava z 
Boskovic v Moravské Třebové na implementaci nového knihovního systému v roce 
2018. Implementaci nového knihovního systému Koha a katalogu VuFind zajistí firma 
Team Business, s.r.o., se sídlem Marie Cibulkové 1512/16, 140 00 Praha - Nusle, 
IČO: 24146641. 
  

Z: Mgr. Lenka Greplová 
 
3957/R/170918: 
 

čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace Městská knihovna Ladislava z 
Boskovic v Moravské Třebové do výše 67.000 Kč k rozvoji činnosti organizace. 
  

Z: Mgr. Lenka Greplová 
 
3958/R/170918: 
 

čerpání částky 18.545 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Kulturní služby 
města Moravská Třebová a její využití k rozvoji činnosti organizace.  
  

Z: Hana Horská 
 
3959/R/170918: 
 

navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Kulturní služby města Moravská 
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Třebová pro rok 2018 na částku 4.671.000 Kč (bez zákonných odvodů, včetně 
OON).  
  

Z: Hana Horská 
 
3960/R/170918: 
 

schvaluje dodatečné poskytnutí výjimky z vnitřního předpisu č. 7/2016, Zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, příspěvkové organizaci Kulturní služby města na 
restaurování obrazů v roce 2018. Příspěvková organizace Kulturní služby města 
Moravská Třebová není povinna při restaurování obrazů do 31.12.2018 postupovat v 
souladu se směrnicí č. 7/2016.  
  

Z: Hana Horská 
 
3961/R/170918: 
 

dodatek č. 7 vnitřního předpisu č. 9/2011, Směrnice k provádění inventarizace 
majetku a závazků města Moravská Třebová, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3962/R/170918: 
 

rozpočtové opatření č. 8/2018 rozpočtu města - poskytnutí dotací z rozpočtu města 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. Bc. Jitka Štolová – mažoretky Espiral            10.000 Kč 
Účast mažoretek Espiral na ME 
2. Eva Kalábová – mažoretky Střípky                      10.000 Kč 
Činnost mažoretkové a twirlingové skupiny      
3. Farní sbor Československé církve evangelické v Moravské Třebové           0 Kč 
Oprava havarijního stavu vodovodní přípojky, vyčištění kanalizace 
4. Český kynologický svaz ZKO Moravská Třebová 308            5.000 Kč 
Nákup cvičebních pomůcek pro výcvik psů 
Činnost divadelního spolku, vystoupení spolku v Moravské Třebové 
5. Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s.               5.000 Kč 
Úhrada části provozních nákladů na službu rané péče 
6. Společnost česko-německého porozumění Waltera Hensela z.s.          7.500 Kč 
Vymalování zasedací místnosti střediska 
7. Miloslav Kužílek                   3.000 Kč 
Doprava – zájezd pro veřejnost        
8. Linka bezpečí, z.s.                  5.000 Kč 
Provoz krizové linky pro děti a mládež       
 
CELKEM                   45.500 Kč 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3963/R/170918: 
 

uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotací: 
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1. Bc. Jitka Štolová  
2. Eva Kalábová 
3. Farní sbor Československé církve evangelické v Moravské Třebové 
4. Český kynologický svaz ZKO Moravská Třebová 308 
5. Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s. 
6. Společnost česko-německého porozumění Waltera Hensela z.s. 
7. Miloslav Kužílek 
8. Linka bezpečí, z.s. 
v souladu s předloženým vzorem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3964/R/170918: 
 

rozpočtové opatření č. 9/2018 rozpočtu města - poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč obci 
Hartinkov, se sídlem Hartinkov 63, 569 43 Jevíčko, IČO: 00579505 současně s 
uzavřením darovací smlouvy v souladu s předloženým návrhem. Dar bude poskytnut 
z účelově nespecifikované provozní rozpočtové rezervy. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3965/R/170918: 
 

 bezplatné použití znaku města společností HEDVA, a. s., IČO: 28828291, Na Stráni 
572/6, 57101 Moravská Třebová. Znak bude použit na plakát Společensko 
benefičního večera, který společnost pořádá dne 17.11.2018.   
  

Z: Jana Zemánková 
T: 30.09.2018 
 
3966/R/170918: 
 

předložený vzor Smlouvy o střežení objektu (aktualizaci 2018), jejímž předmětem je 
střežení objektu objednavatele připojeného k Pultu centrální ochrany města 
Moravská Třebová umístěnému na služebně Městské policie Moravská Třebová. 
  

Z: Radovan Zobač 
 
3967/R/170918: 
 

Ceník poskytování služby střežení objektů (aktualizaci 2018) připojených 
prostřednictvím Elektronických zabezpečovacích systémů a Elektronických 
požárních systémů k Pultu centrální ochrany města Moravská Třebová umístěnému 
v prostorách služebny Městské policie Moravská Třebová. 
  

Z: Radovan Zobač 
 
3968/R/170918: 
 

uzavření Turistického informačního centra v Moravské Třebové ve dnech od 
22.12.2018 do 01.01.2019.  
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
3969/R/170918: 
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výjimku z Pravidel rady města č. 7/2010, čl. 2, odst. 1., písm. b), tj. zaevidování 
žádosti o přidělení městského bytu, jako vlastníka rodinného domu.   
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.09.2018 
 
3970/R/170918: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 124 v Moravské Třebové s platností od 
01.10.2018   
- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové s 
platností od 01.10.2018  
- byt č. 2 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s platností od 
01.10.2018  
- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 126 v Moravské Třebové s platností od 
01.10.2018 
- byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s platností od 
01.10.2018 
- byt č. 21 o velikosti 2 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 
01.10.2018 
- byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Bránské č. o. 10 v Moravské Třebové s platností od 
01.10.2018      
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.10.2018 
 
3971/R/170918: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na: 
- byt č. 4 o velikosti 2 + 1 v ul. Olomoucké č. o. 18 v Moravské Třebové s platností od 
01.08.2018  
- byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v ul. Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové s platností od 
01.10.2018 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem 
nové nájemní smlouvy 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.10.2018 
 
3972/R/170918: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Olomoucké č. o. 17 v Moravské Třebové s platností od 01.09.2018. Nájemní smlouva 
bude prodloužena vždy o 1 měsíc v případě pravidelné měsíční úhrady nájemného a 
dodržování dohody o splácení dluhu.  
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.09.2018 
 
3973/R/170918: 
 

výpověď z nájmu bytu č. 2 o velikosti 2 + 1 v ul. Farní č. o. 1 v Moravské Třebové v 
souladu s § 2291, odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, neboť porušila 
svou povinnost vyplývající z nájmu bytu zvlášť závažným způsobem.  
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Z: Viera Mazalová 
T: 30.09.2018 
 
3974/R/170918: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Farní č. o. 1 v Moravské Třebové, v případě úhrady nájemného a splátky dluhu za 
nájem, komunální odpad a poplatek za psa. Nájemní smlouva bude automaticky 
prodlužována vždy o 1 měsíc v případě pravidelné měsíční úhrady nájemného a 
splátky dluhu za nájem, komunální odpad a na poplatku za psa.  
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.09.2018 
 
3975/R/170918: 
 

uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách tak, že uhradí dlužnou částku za 
nájem v celkové výši 15.511 Kč v 15 pravidelných měsíčních splátkách, dle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.09.2018 
 
3976/R/170918: 
 

výpověď z nájmu bytu č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové 
v souladu s § 2291, odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, neboť 
porušila svou povinnost vyplývající z nájmu bytu zvlášť závažným způsobem. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.09.2018 
 
3977/R/170918: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na holobyt č. 7 v části obce 
Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové. Nájemní smlouva bude automaticky 
prodlužována vždy o 1 měsíc v případě pravidelné měsíční úhrady nájemného a 
splátky dluhu za nájem a komunální odpad.   
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.09.2018 
 
3978/R/170918: 
 

uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách tak, že uhradí částku 23.877 Kč v 10 
pravidelných měsíčních splátkách, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.09.2018 
 
3979/R/170918: 
 

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3594 o výměře 200 m2, kultura ostatní 
plocha, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, v části obce Sušice, za 
účelem rozšíření zahrady. 
  

Z: Viera Mazalová 
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3980/R/170918: 
 

pronájem části pozemku parc. č. 3811/1, o výměře 230 m2, v obci Moravská Třebová 
a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, za účelem sečení a údržby. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou a 
nájemné bude stanoveno dle usnesení Rady města č. 1737/050405, bod 4. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3981/R/170918: 
 

pronájem části pozemku parc. č. 673/5 o výměře 15 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Komenského, společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí a.s., IČO: 
60108851, se sídlem Třebovská 330, 562 03 Ústí nad Orlicí, za účelem zpřístupnění 
vstupu do budovy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční 
výpovědní lhůtou a nájemné bude stanoveno dle usnesení Rady města č. 
1738/050405, bod 2. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3982/R/170918: 
 

pacht části pozemku parc. č. 508/17 o výměře 430 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, Společenství vlastníků bytovky Zahradnická 16-18, se sídlem 
Zahradnická 1101/18, Moravská Třebová, IČO: 25984918, za účelem užívání jako 
zahrádky. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční 
výpovědní lhůtou a nájemné bude stanoveno dle usnesení Rady města č. 
1737/050405, bod 2. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3983/R/170918: 
 

pacht pozemků: 
1. části parc. č. 3873/5 o výměře 400 m2, druh pozemku trvalý travní porost, v části 
obce Udánky, 
2. parc. č. 3229 o celkové výměře 886 m2, druh pozemku trvalý travní porost, v části 
obce Udánky, 
3. části parc. č. 3874/4 o výměře 850 m2, druh pozemku trvalý travní porost, v části 
obce Udánky, 
vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, společnosti AGRO Kunčina a.s., 
IČO: 25262084, se sídlem Kunčina 290, 569 24 Kunčina. Pachtovní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude 
stanoveno ve výši 2 % z průměrné ceny zemědělských pozemků, která je stanovena 
dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 298/2014 Sb., v platném znění, pro 
katastrální území Moravská Třebová 8,55 Kč/1m2, bez DPH. Pachtovné za 
kalendářní rok od 1. ledna do 31. prosince bude stanoveno ve výši 365 Kč, bez DPH. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3984/R/170918: 
 

pronájem části pozemku parc. č. 3055 o výměře 30 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, MVDr. Matěji Procházkovi, bytem Udánky 66, Moravská Třebová, 
za účelem využití pozemku jako odstavné plochy pro automobily. Nájemní smlouva 
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bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné bude 
stanoveno dle usnesení Rady města č. 1737/050405, bod 8. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3985/R/170918: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu kratší 30 dnů s firmou Okrouhlický s.r.o., IČO: 
25255819, se sídlem Zemědělská 1131, Hradec Králové, o pronájmu části pozemku 
parc. č. 3409 o výměře 1000 m2, druh pozemku ostatní plocha, v obci a katastrálním 
území Linhartice, za účelem složení materiálu. Nájemné bude stanoveno podle 
sazby na krátkodobé skládky stavebního materiálu - 0,50 Kč/m2/den. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
3986/R/170918: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 3688/1 o celkové výměře 410 m2, druh pozemku 
zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice.         
  

Z: Viera Mazalová 
 
3987/R/170918: 
 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a provozování 
distribuční soustavy kabelového vedení NN  v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová na pozemku parc. č. 2055/131 s ČEZ Distribuce, a.s. IČO: 24729035. 
Rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 2905-1195/2016, 
který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno 
bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny ve výši 1800 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 
 
3988/R/170918: 
 

předloženou aktualizaci projektových záměrů školských organizací města k zařazení 
do Strategického rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro území ORP 
Moravská Třebová. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
3989/R/170918: 
 

vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku: Obnova východní strany fasády/ 
Bytový dům, Školní 1-3, Moravská Třebová firmu: JS Moravská Třebová s.r.o. 
Linhartice č. p. 60, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 28811852. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
3990/R/170918: 
 

uzavření Dodatku č. 1 k SOD ORM 0021/2018 na akci „MŠ Boršov, Moravská 
Třebová – Oprava části soklu“ s firmou JS Moravská Třebová s.r.o., Linhartice 60, 
571 01 Moravská Třebová, IČO: 28811852, podle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
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3991/R/170918: 
 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM – 0019/2018 na akci „Dopravní 
terminál Moravská Třebová“ s firmou M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Hradec 
Králové, IČO: 42196868, podle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3992/R/170918: 
 

uzavření Smlouvy o připojení k bezdrátové místní síti ORM 0043/2018 k akci 
„Dopravní terminál, Moravská Třebová“ s firmou OR-CZ, spol. s r.o., Brněnská 19, 
571 01 Moravská Třebová, IČO: 48168921, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3993/R/170918: 
 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORM 0047/2017 na akci "Rekonstrukce 
budov C a D domova pro seniory v Moravské Třebové" s firmou FORTEX - AGS, 
a.s., Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, IČO: 00150584, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3994/R/170918: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Výměna 
kanalizace v ulici Tyršova II" s firmou Ulehla Ivan s.r.o., Svitavy, Svitavská 159/52, 
PSČ 568 02, IČO: 29212375, podle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3995/R/170918: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Výměna kanalizace v ulici Tyršova II" 
firmu Ulehla Ivan s.r.o., Svitavy, Svitavská 159/52, PSČ 568 02, IČO: 29212375. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3996/R/170918: 
 

uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní s firmou GasNet, s.r.o., Klíšská 
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3997/R/170918: 
 

návod k uschování a vyzvednutí jízdního kola a nastavení provozu cyklověže BT 2.1 
Dopravního terminálu dle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
3998/R/170918: 
 

uzavření smlouvy o běžném účtu a dodatku smlouvy o běžném účtu pro 
transparentní účet určený pro veřejnou sbírku na obnovu sochy Plačící Anny a 
úpravu okolního veřejného prostranství na Křížovém vrchu s Českou spořitelnou, 
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a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00, Praha 4, IČO: 45244782, v souladu s 
předloženými vzory. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města neschvaluje: 
 
3999/R/170918: 
 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 2771/1 o výměře 96.505 m2, druh pozemku 
orná půda v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. Dr. Loubala.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města souhlasí: 
 
4000/R/170918: 
 

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

Z: Viera Mazalová 
 
4001/R/170918: 
 

s užíváním 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. 3. 2019 v rozsahu dle žádosti Ing. Jana Beneše 
(zplnomocněný zástupce firmy ATEK s.r.o. ve věci výstavby) o povolení vjezdu 
staveništní dopravy ze dne 31.8.2018. Komunikace bude využívaná pouze pro 
doplňkovou staveništní dopravu nutnou k provedení stavebních prací, při nutných 
technologických postupech a na přelomu měsíců října a listopadu 2018 při 
betonářských pracech, které budou probíhat max. dva dny. Přesné datum betonáže 
firma ATEK s.r.o. oznámí Odboru majetku města a komunálního hospodářství 
předem. Souhlas je dále vydáván za těchto podmínek: 
- bude průběžně udržována čistota na firmou užívaných komunikacích města, 
- po skončení užívání těchto pozemků budou tyto pozemky uvedeny do původního 
stavu, tj. v místě vytvořené komunikace dojde ke zkypření půdy a její osetí trávou.  
Komunikace ul. Hřebečská bude zkontrolována a bude provedeno předání pozemků 
parc. č. 2936/5 a 2936/116 správci městských komunikací Technickým službám 
Moravská Třebová s.r.o., o předání bude vyhotoven písemný protokol. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
4002/R/170918: 
 

vzít na vědomí vyhodnocení výsledků projednání Změny č. 3 územního plánu s 
určeným zastupitelem. 
  

Z: Dušan Sejbal 
 
4003/R/170918: 
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vydat Změnu č. 3 územního plánu formou opatření obecné povahy.  
  

Z: Dušan Sejbal 
 
4004/R/170918: 
 

schválit uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace 
č. OF 0013/2018 s Nemocnicí následné péče Moravská Třebová, se sídlem 
Svitavská 25, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 00193895, v souladu s předloženým 
návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
4005/R/170918: 
 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. OF 0079/2018 s 
Nemocnicí následné péče Moravská Třebová, se sídlem Svitavská 25, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 00193895, v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
4006/R/170918: 
 

schválit uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách tak, že uhradí dlužnou částku 
za nájem v celkové výši 52.271 Kč v 52 pravidelných měsíčních splátkách, dle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.09.2018 
 
4007/R/170918: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 673/13 o výměře 38 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, Předměstí, ul. Komenského, 
za vzájemně sjednanou cenu bez DPH, která  se skládá z kupní ceny ve výši 19.760 
Kč a nákladů spojených s převodem nemovitostí ve výši 5.000 Kč. Ke kupní ceně i k 
nákladům spojeným s převodem nemovitostí bude připočtena DPH v zákonné výši 
(kupní cena 19.760 Kč bez DPH + 4.149,60 Kč DPH, náklady spojené s převodem 
nemovitostí 5.000 Kč bez DPH + 1.050 Kč DPH).   
  

Z: Viera Mazalová 
 
4008/R/170918: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 595/7 o výměře 74 m2, druh pozemku ostatní plocha 
v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. Bezručova za vzájemně sjednanou kupní 
cenu, která se skládá z kupní ceny ve výši 8.880 Kč a nákladů spojených s 
převodem nemovitosti ve výši 2.566 Kč.      
  

Z: Viera Mazalová 
 
4009/R/170918: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 595/8 o výměře 72 m2, druh pozemku ostatní plocha 
a pozemku parc. č. 595/11 o výměře 25 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše v obci 
a kat. území Moravská Třebová, ul. Bezručova, za vzájemně sjednanou kupní cenu, 
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která se skládá z kupní ceny ve výši 21.640 Kč a nákladů spojených s převodem 
nemovitosti ve výši 3.363 Kč.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
4010/R/170918: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 595/9 o výměře 70 m2, druh pozemku ostatní plocha 
za vzájemně sjednanou kupní cenu, která se skládá z kupní ceny ve výši 8.400 Kč a 
nákladů spojených s převodem nemovitosti ve výši 2.427 Kč.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
4011/R/170918: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 595/10 o výměře 108 m2, druh pozemku ostatní 
plocha za vzájemně sjednanou kupní cenu, která se skládá z kupní ceny ve výši 
12.960 Kč a nákladů spojených s převodem nemovitostí ve výši 3.744 Kč.              
  

Z: Viera Mazalová 
 
4012/R/170918: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 2055/137 o výměře 650 m2, druh pozemku orná 
půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová, Předměstí, ul. Strážnického, za 
vzájemně sjednanou cenu 130.000 Kč včetně DPH a nákladů spojených s převodem 
nemovitostí ve výši 6.000 Kč. K nákladům spojeným s převodem nemovitostí bude 
připočtena DPH v zákonné výši (6.000 Kč bez DPH + 1.260 Kč DPH).   
  

Z: Viera Mazalová 
 
4013/R/170918: 
 

schválit prodej, a to formou přídatného spoluvlastnictví: 
 
- id. podílu o vel. 1701/10000 na pozemku parc. č. 1367/3 o výměře 222 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, na pozemku parc. č. 1367/2 o výměře 48 m2 a na pozemku 
1368/5 o výměře 4 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 9.131 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy 
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- id. podílu o vel. 1603/10000 na pozemku parc. č. 1367/3 o výměře 222 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, na pozemku parc. č. 1367/2 o výměře 48 m2 a na pozemku 
1368/5 o výměře 4 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 8.604 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy 
 
- id. podílu o vel. 1701/10000 na pozemku parc. č. 1367/3 o výměře 222 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, na pozemku parc. č. 1367/2 o výměře 48 m2 a na pozemku 
1368/5 o výměře 4 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 9.131 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy 
 
- id. podílu o vel. 1681/10000 na pozemku parc. č. 1367/3 o výměře 222 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, na pozemku parc. č. 1367/2 o výměře 48 m2 a na pozemku 
1368/5 o výměře 4 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 9.023 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy 
 
- id. podílu o vel. 1711/10000 na pozemku parc. č. 1367/3 o výměře 222 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, na pozemku parc. č. 1367/2 o výměře 48 m2 a na pozemku 
1368/5 o výměře 4 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 9.184 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy 
 
- id. podílu o vel. 1603/10000 na pozemku parc. č. 1367/3 o výměře 222 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, na pozemku parc. č. 1367/2 o výměře 48 m2 a na pozemku 
1368/5 o výměře 4 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 8.604 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy 
  

Z: Viera Mazalová 
 
4014/R/170918: 
 

schválit uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej nemovitých věcí 
pozemku  parc. č.  2936/122 o výměře 8.113 m2, druh pozemku orná půda, pozemku 
parc. č. 2936/123 o výměře 1753 m2, druh pozemku orná půda, pozemku parc. č. 
2936/124 o výměře 10.861 m2, druh pozemku orná půda vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Svitavská společnosti protechnik consulting s.r.o. IČO: 
25599615, se sídlem Moravská Třebová, Svitavská 1601/70  za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 144,54 Kč/m2 + DPH (2. 995.880,58 + DPH), kterou kupující 
uhradí do 5 pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy, na základě 
vystaveného daňového dokladu. V kupní smlouvě bude zřízeno překupní právo jako 
právo věcné pro případ, že by kupující chtěl nemovité věci prodat či jiným způsobem 
zcizit před zhotovením stavby školicího střediska. Cena za metr čtvereční pozemků 
bude stejná, za jakou byly prodány.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
4015/R/170918: 
 

schválit předložený návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní o koupi části pozemků 
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parc. č. 2936/46 a 2936/170 vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Svitavská uzavřené se společnosti protechnik consulting s.r.o. IČO: 25599615, se 
sídlem Moravská Třebová, Svitavská 1601/70  za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 144,54 Kč/m2 + DPH, kterou kupující městu uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
4016/R/170918: 
 

vydat souhlas s umístěním stavby "I/35 Staré Město, připojení na D35", která bude 
umístěna na pozemcích ve vlastnictví města, vše v obci a katastrálním území 
Borušov, a to na  
- pozemku parc. č. 338 o výměře 739 m2, druh pozemku ostatní plocha - bude se 
jednat o 20 m2 trvalého záboru, 6 m2 dočasného záboru do 1 roku a 2 m2 věcného 
břemene     
- pozemku parc. č. 317 o výměře  854 m2, druh pozemku ostatní plocha - bude se 
jednat o 268 m2 dočasného záboru do 1 roku a 49 m2 věcného břemene   
- pozemku parc. 322 o výměře 420 m2, druh pozemku ostatní plocha - bude se jednat 
o 420 m2 trvalého záboru a 27 m2 věcného břemene  
- pozemku parc. č. 324/10 o výměře 61 m2, druh pozemku ostatní plocha - bude se 
jednat o 45 m2 trvalého záboru a 16 m2 dočasného záboru do 1 roku  
- pozemku parc. č. 334 o výměře 3.509 m2, druh pozemku ostatní plocha - bude se 
jednat o 393 m2 trvalého záboru a 168 m2 dočasného záboru do 1 roku a 25 m2 
věcného břemene.                   
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
4017/R/170918: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  
 

4018/R/170918: 
 

předložený zápis z jednání komise památkové péče rady města ze dne 30.07.2018. 
  

Z: Miloslav Kužílek 
 
4019/R/170918: 
 

předložené rozbory hospodaření příspěvkových organizací města Moravská Třebová 
k 30.06.2018. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
4020/R/170918: 
 

předloženou zprávu o vyřizování stížností a petic za I. pololetí 2018. 
  

Z: Jana Zemánková 
 
4021/R/170918: 
 

obsah návrhu dohody o narovnání mezi městem Moravská Třebová a Kongregací 
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Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi tím, že 
vedení města bude v nejbližších dnech jednat s Kongregací o upřesnění jejího 
návrhu dohody o narovnání.  
 
 
Rada města zmocňuje: 
 
4022/R/170918: 
 

starostu města, popřípadě místostarostu města zastupujícího starostu v době jeho 
nepřítomnosti, k uzavírání a podpisu Smluv o střežení objektu, jejichž předmětem je 
střežení objektů připojených k Pultu centrální ochrany města Moravská Třebová 
umístěnému na služebně Městské policie Moravská Třebová v souladu s 
předloženým vzorem.  
  
 

4023/R/170918: 
 

Odbor majetku města a komunálního hospodářství Městského úřadu Moravská 
Třebová k uzavírání krátkodobých nájemních smluv na dobu kratší než 30 dnů. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města pověřuje: 
 
4024/R/170918: 
 

jednatelku Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. přípravou a podpisem 
smlouvy o dílo na veřejnou zakázku: Obnova východní strany fasády / Bytový dům, 
Školní 1-3, Moravská Třebová se společností JS Moravská Třebová s.r.o. Linhartice 
č. p. 60, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 28811852. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
4025/R/170918: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Nákup nového služebního vozidla 
pro Město Moravská Třebová“ a schvaluje:  
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1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: 
- Ing. Jiří Janák - Auto Janák, Ústí nad Orlicí, Královehradecká 1545, IČO: 10523278   
- AUTO Hlaváček a.s., Olomouc, Týnecká 669/5, IČO: 65138180, pobočka Litomyšl, 
Nedošín 125 
- Louda Auto a.s., Poděbrady, Choťánky 166, IČO: 46358714, pobočka Svitavy, 
Dimitrovova 2  
- OLFIN Car s.r.o., Trutnov - Horní Předměstí, Královedvorská 517, IČO: 60913312 
pobočka Hradec Králové, Na Rybárně 1670 
 
2. Hodnotící komisi ve složení:   
- Ing. Pavel Brettschneider, člen, (Ing. Václav Mačát, náhradník)   
- Ing. Josef Jílek, člen, (Miroslav Jurenka, náhradník)   
- Ing. Pavel Šafařík, člen (Ing. Dana Buriánková, náhradník)   
 
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky:   
- Celková nabídková cena včetně DPH - 100 %  
  

Z: Pavel Šafařík 
 
4026/R/170918: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku "Oprava povrchu komunikace v ulici 
Lidická" a schvaluje: 

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: 
- STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744 
- SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice, IČO: 
48035599 
- M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868    
- S a M silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl, IČO: 
25274104 
- HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6, 370 01 České 
Budějovice, IČO: 26068338  

2. Hodnotící komisi ve složení: 
- Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník 
- Karel Musil – člen, Eva Štěpařová - náhradník,  
- Miroslav Jurenka - člen, Ing. Daniela Maixnerová - náhradník 

3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- celková nabídková cena bez DPH - 100 % 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 

Rada města ruší: 
 
4027/R/170918: 
 

své usnesení č. 3782/R/090718, kterým schválila navýšení kapacity školní jídelny – I. 
Mateřské školy Moravská Třebová, Piaristická 137, okres Svitavy ze stávajících 81 
dětí na 120 dětí. 
  

Z: Dana Buriánková 
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Rada města ukládá: 
 
4028/R/170918: 
 

příspěvkové organizaci Sociální služby města Moravská Třebová odvod z fondu 
investic ve výši 600.000 Kč do rozpočtu zřizovatele z důvodu větších investičních 
zdrojů, než je jejich potřeba užití. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
4029/R/170918: 
 

ředitelům: 
- Sociálních služeb města Mor. Třebová, 
- Kulturních služeb města Mor. Třebová, 
- Základní umělecké školy Moravská Třebová, 
- Základní školy Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 
- Základní školy Mor. Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy 
- Základní školy Mor. Třebová Palackého 1351, okres Svitavy 
- I. MŠ Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy (včetně odloučených 
pracovišť Boršov 102 a Sušice 52), 
- II. MŠ Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy (včetně odloučeného 
pracoviště Tyršova 548), 
- Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové, 
- Domu dětí a mládeže Moravská Třebová 
jmenovat inventarizační komise, zpracovat plán inventarizace a vydat pokyny k 
provedení inventarizace majetku a závazků k datu řádné účetní závěrky,  tj.  k 
31.12.2018. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města stanovuje: 
 
4030/R/170918: 
 

že výjimky schválené příspěvkovým organizacím města v době účinnosti vnitřního 
předpisu 4/2011, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, se vztahují i na 
zakázky realizované na základě vnitřního předpisu č. 7/2016, Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, nerozhodne-li zřizovatel jinak. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
V Moravské Třebové 17.09.2018 
Zapsal: Stanislav Zemánek 
 

 
JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


