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Usnesení 
 

ze 108. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 
01.10.2018 od 17:00 hod v: Zasedací místnosti, na: Olomoucké 

  
 
Rada města schvaluje: 
 
4036/R/011018: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

4037/R/011018: 
 

rozpočtové opatření č. 12/2018 rozpočtu města - poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč 
Spolku Divadlo NaŽivo, se sídlem K Čihadlu 713, 679 63 Velké Opatovice, IČO: 
06709168 na zajištění činnosti divadelního spolku vč. vystoupení v Moravské 
Třebové z rozpočtu města v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015 Program pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová. Dotace bude uhrazena z 
vyčleněné rozpočtové rezervy. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
4038/R/011018: 
 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Spolku Divadlo 
NaŽivo, se sídlem K Čihadlu 713, 679 63 Velké Opatovice, IČO: 06709168 na 
zajištění činnosti divadelního spolku vč. vystoupení v Moravské Třebové, v souladu s 
předloženým vzorem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
4039/R/011018: 
 

dočasné použití finanční prostředků zřizovatele na realizaci projektu Základní školy 
Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010074 „Podpora žáků ve vzdělávání“ v rámci výzvy č. 
02_18_063 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
  

Z: Mgr. Jaroslava Skácelíková 
 
4040/R/011018: 
 

pořádání trhů na nám. T. G. Masaryka v Moravské Třebové organizovaných manželi 
Ivetou a Jiřím Němcovými, bytem Chotěboř, ul. Kosmonautů 1580/44 v termínech 
17.04., 19.06., 18.09. a 18.12.2019 za částku ve výši 20.000 Kč/trh. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
4041/R/011018: 
 

uzavření smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného 
pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů se společností CENDIS, s.p., 
Praha 1, Nové Město, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, IČO: 00311391, podle 
předloženého návrhu. 
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Z: Jana Zemánková 
T: 31.10.2018 
 
4042/R/011018: 
 

uzavření smlouvy o využívání internetového portálu CISnet v režimu Standardní se 
společností CHAPS spol. s r.o., Brno-Žabovřesky, Žabovřesky, Bráfova 1617/21, 
IČO: 47547022, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.10.2018 
 
4043/R/011018: 
 

uzavření smlouvy o svěření majetku (IP kamery v rámci MKDS) městu k provozování 
s ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., se sídlem Třebovská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí, IČO: 
60108851, v souladu s předloženým návrhem.   
  

Z: Radovan Zobač 
 
4044/R/011018: 
 

projekt „SOS tlačítko“ – možnost pro klienty sociálních služeb působících na území 
města Moravská Třebová, přivolat pomoc kdykoliv a rychle, včetně poskytování 
služby strážníky městské policie v rámci tohoto projektu. 
  

Z: Radovan Zobač 
 
4045/R/011018: 
 

předložený vzor Dohody o zapojení do projektu SOS tlačítko, poskytování zvýšené 
ochrany osobám, které jsou limitovány zdravotním postižením nebo vysokým věkem 
a jejich možnost obrany je tak značně ztížena. 
  

Z: Radovan Zobač 
 
4046/R/011018: 
 

uzavření Dohody o spolupráci na projektu "Na hranici na hraně" realizovaného z 
prostředků Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko mezi vedoucím 
partnerem, jímž je Město Moravská Třebová, a projektovými partnery, jimiž jsou 
Gmina Bystrycza Klodzka, REGON: 890717958, a Obec Dolní Morava, IČO: 
00580911. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
4047/R/011018: 
 

uzavření Dohody o předčasném užívání stavby Dopravního terminálu, kterou jsou 
definovány práva a povinnosti smluvních stran během předčasného provozu a 
užívání stavby Dopravního terminálu před úplným dokončením díla a před vydáním 
kolaudačního souhlasu, dle předloženého návrhu.  
  

Z: Miroslav Netolický 
 
4048/R/011018: 
 

uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností smluvních stran při 
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zpracování osobních údajů, které zpracovatel získá v souvislosti s poskytováním 
svých služeb na parkovací věži Dopravního terminálu na ul. Nádražní s firmou 
SYSTEMATICA s.r.o., IČO: 288 51 587, se sídlem Jindřišská 33, 530 02 Pardubice, 
podle předloženého návrhu  
  

Z: Miroslav Netolický 
 
4049/R/011018: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s platností od 01.10.2018. Nájemní smlouva bude 
prodloužena vždy o 1 měsíc v případě dodržování dohody o postupném vyklizení 
nahromaděných věcí nájemkyně z bytu, sklepů, kůlny a společných prostor.  
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.10.2018 
 
4050/R/011018: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 7 o velikosti 2 + 0 na nám. 
T. G. Masaryka č. o. 13 v Moravské Třebové.      
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.10.2018 
 
4051/R/011018: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 8 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Školní č. o. 3 v Moravské Třebové se zájemci v pořadí. 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
4052/R/011018: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 2 o velikosti 3 + 1 v ul. 
Zámecké č. o. 13 v Moravské Třebové.      
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.10.2018 
 
4053/R/011018: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 103 o velikosti 2 + 0 na ul. 
Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
Rada města neschvaluje: 
 
4054/R/011018: 
 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 2771/86 o výměře 93.072 m2, druh pozemku 
orná půda v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. Dr. Loubala.     
  

Z: Viera Mazalová 
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4055/R/011018: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 2820/23 o celkové výměře 62 m2, druh pozemku 
ostatní plocha a pozemku parc. č. 1593 o výměře 406 m2, druh pozemku ostatní 
plocha vše obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Tovární.         
  

Z: Viera Mazalová 
 
Rada města souhlasí: 
 
4056/R/011018: 
 

s prodejem pozemku parc. č. 2936/55 o výměře 7.759 m2, pozemku parc. č. 2936/66 
o výměře 77 m2 a pozemku parc. č. 2944/9 o výměře 5 m2 vše v obci a kat. území 
Moravská Třebová, který je ve vlastnictví ČR Státního pozemkového úřadu, firmě 
ATEK s.r.o.  Moravská Třebová, IČO: 26004968.      
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
4057/R/011018: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  
 

4058/R/011018: 
 

předložený zápis z jednání komise rady města pro prevenci kriminality ze dne 
12.09.2018. 
  
 

4059/R/011018: 
 

předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 24.09.2018.       
  
 

4060/R/011018: 
 

předložený zápis do kroniky města Moravské Třebové za rok 2017. 
  

Z: Jana Zemánková 
 
 
Rada města zmocňuje: 
 
4061/R/011018: 
 

starostu města podepsat zápis do kroniky města Moravské Třebové za rok 2017 a 
vydat tak souhlas obce s obsahem zápisu.   
  

Z: Jana Zemánková 
T: 30.10.2018 
 
4062/R/011018: 
 

velitele Městské policie Moravská Třebová k uzavírání a podpisu Dohody o zapojení 
do projektu SOS tlačítko jménem města Moravská Třebová s klienty projektu SOS 
tlačítko, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Radovan Zobač 
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Rada města povoluje: 
 
4063/R/011018: 
 

v souladu s § 23 odst. 5) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, 
výjimku z nejvyššího počtu žáků Základní umělecké škole Moravská Třebová pro 
školní rok 2018/2019. 
  

Z: Mgr. Pavel Vaňkát 
 
 
Rada města ukládá: 
 
4064/R/011018: 
 

příspěvkové organizaci Sociální služby města Moravská Třebová odvod z fondu 
investic ve výši 400.000 Kč do rozpočtu zřizovatele z důvodu větších investičních 
zdrojů, než je jejich potřeba užití. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města odkládá: 
 
4065/R/011018: 
 

projednání tisku č. 17, Záměr prodeje pozemku parc. č. 111, v obci Moravská 
Třebová a katastrální území Boršov u Moravské Třebové. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
V Moravské Třebové 01.10.2018 
Zapsal: Stanislav Zemánek 
 

 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


