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Usnesení 
 

ze 110. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 
15.10.2018 od 16:00 hod v: Zasedací místnosti, na: Radnici 

  
 
Rada města schvaluje: 
 
4066/R/151018: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

4067/R/151018: 
 

předložený návrh plánu činnosti komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
na II. pololetí 2018. 
  

Z: Eliška Trefilová 
 
4068/R/151018: 
 

vnitřní předpis č. 3/2018 Pravidla pro poskytování příplatku za vedení, osobního, 
zvláštního a specializačního příplatku ředitelům příspěvkových organizací 
zřizovaných městem Moravská Třebová v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
4069/R/151018: 
 

poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem za první 
pololetí roku 2018: 
- Mgr. Petru Vágnerovi, řediteli Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, 
okres Svitavy, 
- Mgr. Jaroslavě Skácelíkové, ředitelce Základní školy Moravská Třebová, Kostelní 
nám. 21, okres Svitavy, 
- Haně Zmeškalové, DiS., ředitelce I. Mateřské školy Piaristická 137, Moravská 
Třebová, okres Svitavy, 
- Magdě Srncové, ředitelce II. Mateřské školy Jiráskova 1141, Moravská Třebová, 
okres Svitavy, 
- Jiřímu Kobylkovi, řediteli Domu dětí a mládeže Moravská Třebová, okres Svitavy,  
- Mgr. Pavlu Vaňkátovi, řediteli Základní umělecké školy Moravská Třebová, 
- Mgr. Lence Greplové, ředitelce Městské knihovny Ladislava z Boskovic v 
Moravské Třebové, 
- Mgr. Milanu Janouškovi, řediteli Sociálních služeb města Moravská Třebová, 
dle předloženého návrhu. 

Tyto odměny budou vyplaceny ze mzdových prostředků příslušné příspěvkové 
organizace, nemají vliv na rozpočet města. 

 
  
 

4070/R/151018: 
 

uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 7721041863 s Kooperativa pojišťovnou, 
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a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČO: 47116617, v 
souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
4071/R/151018: 
 

čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace Kulturní služby města Moravská 
Třebová do výše 630.000,00 Kč k rozvoji činnosti organizace (k dofinancování 
kulturních akcí Dny slovenské kultury a Hřebečský slunovrat). 
  

Z: Hana Horská 
 
4072/R/151018: 
 

čerpání rezervního fondu z ostatních titulů příspěvkové organizace Základní škola 
Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy do výše 150.000 Kč v roce 2018 
k rozvoji činnosti organizace.  
  

Z: Mgr. Petr Vágner 
 
4073/R/151018: 
 

čerpání částky do výše 150.000 Kč z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného 
výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Moravská Třebová, 
Palackého 1351, okres Svitavy v roce 2018 a její využití k rozvoji činnosti organizace.  
  

Z: Mgr. Petr Vágner 
 
4074/R/151018: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Jiráskově č. o. 126 v Moravské Třebové.    
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.11.2018 
 
4075/R/151018: 
 

výjimku z Pravidel rady města č. 7/2010, čl. 2, odst. 1, písm. b), tj. zaevidování 
žádosti o přidělení městského bytu, jako spoluvlastníkovi bytu. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.10.2018 
 
4076/R/151018: 
 

záměr pronájmu 2 nebytových prostor o výměře 16 m2 a 20 m2 v objektu bez čísla 
popisného na pozemku parc. č. 2818 v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. Dr. 
Loubala v Moravské Třebové. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s měsíční 
výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 100 Kč vč. DPH/1 
nebytový prostor. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
4077/R/151018: 
 

pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 27 m2 v domě č. p. 47 v ul. 
Bránské  č. o. 17 v Moravské Třebové Renatě Kavanové, IČO: 64773400, se sídlem 
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561 25 Rudoltice 115, za účelem zřízení kadeřnického studia. Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude 
stanoveno dle usnesení rady města č. 2532/031297.  
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.11.2018 
 
4078/R/151018: 
 

bezplatný pronájem prostor Kulturních služeb města Moravská Třebová organizaci 
OV a MěV KSČM Moravská Třebová dne 7. prosince 2018 na Mikulášskou zábavu.  
  

Z: Hana Horská 
 
4079/R/151018: 
 

bezplatný pronájem prostor Kulturních služeb města Moravská Třebová organizaci 
TJ Slovan Moravská Třebová dne 2. listopadu 2018 na Společenský večer travních 
lyžařů.   
  

Z: Hana Horská 
 
4080/R/151018: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 160/1 o celkové výměře 367 m2, druh pozemku 
zahrada a pozemku parc. č. 160/3 o výměře 101 m2, druh pozemku zahrada vše v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Ztracená.         
  

Z: Viera Mazalová 
 
4081/R/151018: 
 

pronájem 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. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční 
výpovědní lhůtou a nájemné se stanovuje ve výši 1 Kč/1 m2/1 rok. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
4082/R/151018: 
 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a provozování 
vodovodní přípojky  v obci a katastrálním území Moravská Třebová na pozemku 
parc. č. 2378/13 v obci a kat. území Moravská Třebová se Spolkem zahrádkářů "Na 
Stráni" Moravská Třebová, z.s., IČO: 03481280. Rozsah věcného břemene je 
vyznačen v geometrickém plánu č. 3020-15/2018, který bude nedílnou součástí 
smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou 
jednorázové odměny ve výši 1200 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 
 
4083/R/151018: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
uzavření vlastní smlouvy na zřízení a provozování vedení veřejného osvětlení na 
pozemcích parc. č. 2087/34 a 2087/35 a parc. č. 2087/71  v obci a katastrálním 
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území Moravská Třebová a smlouvy o právu provést stavbu s budoucími povinnými. 
Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který bude 
nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí 
oprávněný z věcného břemene (město).  
  

Z: Viera Mazalová 
 
4084/R/151018: 
 

uzavření předloženého dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene a následně uzavření vlastní smlouvy č. OMM - 117/17 na zřízení a 
provozování rozvodu vn a nn na pozemcích ve vlastnictví města parc. č.  2556/1, 
2556/13, 2527/5, 2526/3, 2489 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 
 
4085/R/151018: 
 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby za účelem 
zřízení a provozování kabelového vedení  v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová na pozemku p. č. 3351/3, parc. č. 3110/2 a parc. č. 3351/4 se SUNINVEST 
MORAVIA sis s.r.o., se sídlem Udánky 114, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
28590074, za jednorázovou úplatu ve výši 200 Kč za každý započatý metr trasy 
nejméně však 1000 Kč za akci bez DPH, na dobu neurčitou. Rozsah věcného 
břemene bude zaměřen geometrickým plánem, náklady spojené s uzavření smlouvy 
hradí oprávněný z věcného břemene.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
4086/R/151018: 
 

předání objektu č. p. 150, který je součástí pozemku parc. č. 3791/24 v obci a k. ú. 
Moravská Třebová, část obce Sušice, do správy Technickým službám Moravská 
Třebová s. r. o., IČO: 25970399, s platností od 01.11.2018.     
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.10.2018 
 
4087/R/151018: 
 

uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. ORM 50/2018 s 
firmou VHOS a.s., Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 48172901, jejíž 
předmětem je pítko umístěné v lokalitě dopravního terminálu, podle předloženého 
návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
 
4088/R/151018: 
 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM – 007/2018 na akci „Restaurování 
Morového sloupu na nám. TGM, Moravská Třebová“ s podnikatelem BcA. Danielem 
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Bartošem, Svitavská 26, 568 02 Svitavy, IČO: 65190629, podle předloženého 
návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
4089/R/151018: 
 

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM – 007/2018 na akci „Restaurování 
Morového sloupu na nám. TGM, Moravská Třebová“ s podnikatelem BcA. Danielem 
Bartošem, Svitavská 26, 568 02 Svitavy, IČO: 65190629, podle předloženého 
návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
4090/R/151018: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku Nákup nového služebního vozidla pro 
Město Moravská Třebová, firmu AUTO Hlaváček a.s., Olomouc, Týnecká 669/5, IČO: 
65138180. 
  

Z: Pavel Šafařík 
 
4091/R/151018: 
 

uzavření kupní smlouvy s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku Nákup 
nového služebního vozidla pro Město Moravská Třebová firmou AUTO Hlaváček a.s., 
Olomouc, Týnecká 669/5, IČO: 65138180, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Pavel Šafařík 
 
4092/R/151018: 
 

uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě o dílo č. ORM – 025/2018 na vykonávání 
technického dozoru investora nad prováděním stavby (dále jen „TDI“) „Dopravní 
terminál Moravská Třebová II“, s firmou JAFIS s.r.o., Moravská 786, Litomyšl 570 01, 
IČO: 25963244, podle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
4093/R/151018: 
 

vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Oprava povrchu komunikace v ulici 
Lidická" firmu M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
4094/R/151018: 
 

uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Oprava 
povrchu komunikace v ulici Lidická" firmu M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 
Pardubice, IČO: 42196868, podle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
4095/R/151018: 
 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Rozšíření modulu 
Agenda rady a zastupitelstva v IS GOVER-INFO“ s firmou OR-CZ spol. s r.o., 
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Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 48168921 dle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.10.2018 
 
4096/R/151018: 
 

uzavření dodatku č. 1 smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822 č. OSV/18/20612 o poskytnutí účelové 
dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Moravská 
Třebová (celková maximální výše dotace činí 15.060.000 Kč a je určena na zajištění 
sociální služby - domov pro seniory). 
  

Z: Dana Buriánková 
 
4097/R/151018: 
 

uzavření dodatku č. 1 smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822 č. OSV/18/20429 o poskytnutí účelové 
dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Moravská 
Třebová (celková maximální výše dotace činí 1.450.000 Kč a je určena na zajištění 
sociální služby – pečovatelská služba). 
  

Z: Dana Buriánková 
 
4098/R/151018: 
 

prodej notebooku HP ProBook 450 G2 JUDr. Miloši Izákovi, starostovi města, v 
souladu s předloženým návrhem kupní smlouvy. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.10.2018 
 
4099/R/151018: 
 

prodej notebooku HP ProBook 430 G2/i35010/500GB/4GB MUDr. Petru Kelčovi, 
členovi rady města, v souladu s předloženým návrhem kupní smlouvy. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.10.2018 
 
4100/R/151018: 
 

prodej notebooku HP ProBook 430 G2/i35010/500GB/4GB Mgr. Miroslavu 
Muselíkovi, členu rady města, v souladu s předloženým návrhem kupní smlouvy. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.10.2018 
 
4101/R/151018: 
 

prodej notebooku HP ProBook 430 G2/i35010/500GB/4GB PaedDr. Haně Horské, 
člence rady města, v souladu s předloženým návrhem kupní smlouvy. 



 Město Moravská Třebová 7   

 Usnesení rady města ze dne  15.10.2018 

  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.10.2018 
 
 
Rada města neschvaluje: 
 
4102/R/151018: 
 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 154/2 o celkové výměře 143 m2, (jedná se cca 
o 24 m2) druh pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Ztracená.         
  

Z: Viera Mazalová 
 
4103/R/151018: 
 

uzavření Smlouvy o dílo s firmou KOLP, s.r.o. Kamenná 4b, 639 00 Brno, IČO: 
60110066, na veřejnou zakázku: Rozdělení bytu č. 4 na 2 bytové jednotky / Bytový 
dům, nám. T. G. Masaryka 35/23, 571 01 Moravská Třebová. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
4104/R/151018: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 3688/1 o celkové výměře 410 m2, druh pozemku 
zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 49.200 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.          
  

Z: Viera Mazalová 
 
4105/R/151018: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 3143/2 o celkové výměře 115 m2, druh pozemku 
ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Udánky za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 13.800 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy.         
  

Z: Viera Mazalová 
 
4106/R/151018: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 247/19 o výměře 161 m2, druh pozemku zahrada a 
pozemku st. 685 o výměře 34 m2, druh pozemku zastavěná plocha vše v obci 
Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové společnosti 
AVENIX s.r.o. se sídlem Liptál č. p. 484, Liptál, IČO: 04961935 za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 30.560 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy. Dále kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí ve výši 
10.050 Kč.   
  

Z: Viera Mazalová 
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Rada města bere na vědomí: 
 
4107/R/151018: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  
 

4108/R/151018: 
 

předložený zápis z jednání Samosprávné komise Sušice ze dne 26.09.2018. 
  
 

4109/R/151018: 
 

předložený zápis z jednání komise památkové péče rady města ze dne 04.10.2018. 
  
 

4110/R/151018: 
 

předložené doplňující informace ředitelky Kulturních služeb města Moravská Třebová 
k překročení rozpočtu kulturních akcí v I. pololetí 2018. 
  
 

4111/R/151018: 
 

předložené měsíční zprávy stavby "Rekonstrukce budov C a D domova pro seniory v 
Moravské Třebové" za měsíce srpen a září roku 2018. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
4112/R/151018: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku „Rozdělení bytu č. 4 na 2 
bytové jednotky / Bytový dům; nám. T. G. Masaryka 35/23, Moravská Třebová“ a 
schvaluje:  
 
1. Seznam firem, ze kterých bude vybrán dodavatel: 
- Josef Šťastný, Brněnská 50/45, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 11097442 
- JS Moravská Třebová s.r.o., Linhartice 60, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
28811852 
- MATI - Moravia s.r.o., 569 11 Koclířov 204, IČO: 25969161 
- Luboš Němec, Radišov 12, Staré Město, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
18879438 
- Cyril Jirouš, K. Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 47486180 
- Miroslav Lopour, Piaristická 136/3, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 16207203 
- KOLP, s.r.o., Kamenná 4b, 639 00 Brno, IČO: 60110066 
 
2. Hodnotící komisi ve složení: 
- Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák – náhradník 
- Bc. Viera Mazalová – člen, Andrea Drozdová - náhradník  
- Bc. Gabriela Horčíková – člen, Bc. Kateřina Adamcová - náhradník  
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- Miroslav Jurenka – člen, náhradník – Libor Truhlář 

3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- 90 % celkové nabídková cena bez DPH 
- 10 % nabídnutý termín zhotovení díla, max. do 30.04.2019 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
 
Rada města odkládá: 
 
4113/R/151018: 
 

projednání tisku č. 20, Záměr prodeje pozemku parc. č. 4734 v Boršově. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
4114/R/151018: 
 

projednání tisku č. 36, Schválení Plánu implementace nového Strategického plánu 
rozvoje města, do schůze nově zvolené rady města. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města stanovuje: 
 
4115/R/151018: 
 

platy následujícím ředitelům příspěvkových organizací města od 01.11.2018: 
- Haně Zmeškalové 
- Magdě Srncové 
- Mgr. Zdence Šafaříkové 
- Mgr. Petru Vágnerovi 
- Mgr. Jaroslavě Skácelíkové 
- Mgr. Pavlu Vaňkátovi 
- Mgr. Jiřímu Kobylkovi 
- Mgr. Lence Greplové 
- Mgr. Milanu Janouškovi 
- PaedDr. Haně Horské 
 v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
V Moravské Třebové 15.10.2018 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


