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Usnesení 
 
z 2. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 26.11.2018 od 

15:00 hod v: Zasedací místnosti, na: nám. T. G. Masaryka č. o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
5/R/261118: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

6/R/261118: 
 

následující termíny schůzí rady města v roce 2019: 07.01., 21.01., 18.02., 11.03., 
01.04., 15.04., 13.05., 27.05., 10.06., 08.07., 22.07., 05.08., 19.08., 16.09., 30.09., 
14.10.,  21.10., 18.11., 25. 11., 16.12., a to vždy od 16:00 hod., v případě, že jí bude 
předcházet schůze rady jako valné hromady, začátek od 17:00 hod. 
  

Z: Tomáš Kolkop 
 
7/R/261118: 
 

následující termíny schůzí rady města jako jediného společníka obchodní společnosti 
Technické služby Moravská Třebová s.r.o. při výkonu funkce valné hromady 
společnosti v roce 2019: 18.02., 15.04., 27.05., 19.08., 18.11., a to vždy od 16:00 
hod. 
  

Z: Tomáš Kolkop 
 
8/R/261118: 
 

předložený plán zimní údržby místních komunikací v Moravské Třebové pro období 
2018 - 2019. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
9/R/261118: 
 

uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi Pardubickým krajem, IČO: 
70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice jako 
poskytovatelem a Městem Moravská Třebová jako příjemcem, za účelem poskytnutí 
investiční dotace na zřízení pietního místa věnovaného událostem a obětem 1. 
světové války na Rybním náměstí v Moravské Třebové, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
10/R/261118: 
 

navýšení mzdového limitu Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres 
Svitavy pro rok 2018 na 665.000 Kč (včetně náhrad, bez zákonných odvodů, včetně 
OON). 
  

Z: Mgr. Zdenka Šafaříková 
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11/R/261118: 
 

vyplácení odměny ředitelce I. Mateřské škola, Jiráskova 137, Moravská Třebová, 
okres Svitavy Bc. Haně Zmeškalové za výkon činností koordinátorky projektu 
Projektové dny MŠ Piaristická, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/18-63/0009485 – 
Šablony II v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Hana Zmeškalová 
 
12/R/261118: 
 

poskytnutí odměny Mgr. Milanu Janouškovi, řediteli Sociálních služeb města 
Moravská Třebová, v souladu s předloženým návrhem a provedenou změnou. 
Odměna bude vyplacena ze mzdových prostředků příspěvkové organizace Sociální 
služby města Moravská Třebová. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
13/R/261118: 
 

navržený postup odstranění nedostatků vyplývajících ze zpráv o provedených 
veřejnosprávních kontrolách na základě zákona 320/2001 Sb., v platném znění, ve 
smyslu vyhlášky 416/2004 Sb., v platném znění a dalších zákonů a předpisů u 
následujících příspěvkových organizací města v roce 2018: 
- Dům dětí a mládeže Moravská Třebová 
- Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové 
- Základní škola Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy 
- I. Mateřská škola, Piaristická 131, Moravská Třebová, okres Svitavy 
- II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy 
  

Z: Dana Buriánková 
 
14/R/261118: 
 

čerpání částky 1.090 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace II. Mateřská 
škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy a její využití k rozvoji 
činnosti organizace. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
15/R/261118: 
 

navýšení ceny stanovené organizacím provozujícím svoji činnost na území města za 
likvidaci komunálního odpadu na základě smlouvy o zapojení do systému nakládání 
s komunálním odpadem na území Města Moravská Třebová dle předloženého 
návrhu, s platností od 01.01.2019. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
16/R/261118: 
 

vnitřní předpis města č. 04/2018, Pravidla k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro 
odpadové hospodářství ve městě, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
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17/R/261118: 
 

uzavření dohody o uznání a splácení dluhu mezi městem Moravská Třebová a 
dlužníkem, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 30.11.2018 
 
18/R/261118: 
 

úhradu náhrady škody ve výši 7.500 Kč z důvodu poškození majetku vodou z 
poškozené vodoinstalace v městském bytě č. 4 v sousední nemovitosti v ul. 
Olomoucká č. o. 17.  
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.11.2018 
 
19/R/261118: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
- byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s 
platností od 01.11.2018 
- byt č. 3 o velikosti 2 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské Třebové s platností od 
01.11.2018  
- byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 v Moravské Třebové s 
Dětským domovem Moravská Třebová, IČO: 63609177, se sídlem J. K. Tyla 570/65, 
předměstí, 571 01 Moravská Třebová, s platností od 01.11.2018 
- byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 v Moravské Třebové s 
platností od 01.11.2018 
- byt č. 6 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s platností od 
01.11.2018 
- byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 
01.11.2018 
- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s platností od 
01.11.2018 
- byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 128 v Moravské Třebové s platností od 
01.11.2018 
- byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s platností od 
01.11.2018 
- byt č. 6 o velikosti 3 + 1 v ul. Nádražní č. o. 17 v Moravské Třebové s platností od 
01.11.2018 
- byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 17 v Moravské Třebové s platností od 
01.11.2018 
- byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 16 v Moravské Třebové s platností od 
01.11.2018 
- byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Bránské č. o. 10 v Moravské Třebové s platností od 
01.11.2018 s podmínkou úhrady závazku vůči městu po splatnosti před podpisem 
nové nájemní smlouvy 
- byt č. 10 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové platností od 
01.11.2018  
- byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s 
platností od 01.12.2018 s podmínkou úhrady závazku vůči městu po splatnosti před 
podpisem nové nájemní smlouvy   
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- byt č. 3 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové s 
platností od 01.12.2018  
- byt č. 4 o velikosti 2 + 1 v ul. Farní č. o. 1 v Moravské Třebové s platností od 
01.12.2018 s podmínkou úhrady závazku vůči městu po splatnosti před podpisem 
nové nájemní smlouvy 
- byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 v Moravské Třebové s 
platností od 01.12.2018 
- byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s platností od 
01.12.2018 
- byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s 
platností od 01.12.2018 s podmínkou úhrady závazku vůči městu po splatnosti před 
podpisem nové nájemní smlouvy 
- byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové s platností od 
01.12.2018 
- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 
01.12.2018 
- byt č. 8 o velikosti 1 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 
01.12.2018 
- byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové s 
platností od 01.12.2018 
- byt č. 10 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s platností od 
01.12.2018  
- byt č. 4 o velikosti 2 + 1 v ul. Komenského č. o. 59 v Moravské Třebové s platností 
od 01.12.2018     
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.11.2018 
 
20/R/261118: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 37 v Moravské Třebové s platností od 01.11.2018 s 
podmínkou úhrady závazku vůči městu (pokuta za přestupek) po splatnosti před 
podpisem nové nájemní smlouvy. Nájemní smlouva bude automaticky prodlužována 
vždy o 1 měsíc v případě pravidelné měsíční úhrady nájemného a splátky dluhu za 
nájem.  
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.11.2018 
 
21/R/261118: 
 

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 92,10 m2 v domě č. p. 36 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 21 v Moravské Třebové. 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 
 
22/R/261118: 
 

pronájem dvou nebytových prostor - dvougaráže a trojgaráže v objektu bez čísla 
popisného na parc. č. 2818 v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. Dr. Loubala. 
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Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Nájemné 
bude stanoveno ve výši 100 Kč vč. DPH/ měsíčně/ garáž. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.11.2018 
 
23/R/261118: 
 

pronájem nebytového prostoru - jednogaráže v objektu bez čísla popisného na parc. 
č. 2818 v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. Dr. Loubala. Smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno ve výši 100 Kč 
vč. DPH/ měsíčně/ garáž. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.11.2018 
 
24/R/261118: 
 

záměr pachtu části pozemku parc. č. 2771/86, o výměře 91 864 m2, kultura orná 
půda, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Dr. Loubala, za účelem 
zemědělského využití. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
25/R/261118: 
 

záměr pachtu části pozemku parc. č. 2779/1 o výměře 23 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Dr. Janského, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u 
bytového domu. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
26/R/261118: 
 

pacht části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 46 m2, druh pozemku zahrada, v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Školní, za účelem pěstování ovoce a 
zeleniny u bytového domu. 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 
 
27/R/261118: 
 

pacht části pozemku parc. č. 2052/1 o výměře 143 m2, druh pozemku orná půda, v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, za účelem pěstování ovoce a zeleniny 
u bytového domu. 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 
 
28/R/261118: 
 

pronájem části pozemku parc. č. 2936/5 o výměře 13 m2, druh pozemku orná půda, v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Hřebečská, za účelem zřízení 
terasy u bytového domu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
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tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
1737/050405, bod 8.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
29/R/261118: 
 

uzavření Smlouvy o nájmu č. 161248 mezi Lesy České republiky, s. p., IČO: 
42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 
Králové jako pronajímatelem a Městem Moravská Třebová jako nájemcem, za 
účelem pronájmu pozemků pod stavbami objektů vybudovaných v rámci projektu 
Hřebečské důlní stezky, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
30/R/261118: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 2570/1 o celkové výměře 1.373 m2, druh pozemku 
trvalý travní porost v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce 
Předměstí, ul. Svitavská.        
  

Z: Viera Mazalová 
 
31/R/261118: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 111 o výměře 5.624 m2, druh pozemku ovocný sad 
v obci Moravská Třebová, část obce Boršov a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
32/R/261118: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 
uzavření vlastní smlouvy na zřízení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích ve vlastnictví města parc. č. 1392/1, 2679/2, 2679/1, 1238/2, 1202/14, 
1202/15, 1216 v obci a katastrálním území Moravská Třebová a o právu provést 
stavbu s GasNet, s.r.o. Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 
27295567 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 
 
 
33/R/261118: 
 

uzavření smlouvy o dílo a smlouvy o poskytování služeb technické podpory k 
typovému aplikačnímu programovému vybavení (TAPV) CityWare – modulu 
Vidimace a legalizace a Insolvenční rejstřík (VLISIR) s firmou GEOVAP, spol. s r.o., 
Čechovo nábřeží 1790, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, dle 
předložených návrhů. 
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Z: Jana Zemánková 
 
34/R/261118: 
 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. OKST-0014/17, uzavřené mezi městem 
Moravská Třebová a zhotovitelem, firmou TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o., 
Praha 4, Michelská 12a/čp. 18, PSČ 14501, IČO: 41191021, jejímž obsahem je 
změna ceny černobílé kopie formátu A4 z částky 0,19 Kč bez DPH na částku 0,25 Kč 
bez DPH. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.01.2019 
 
35/R/261118: 
 

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o podmínkách provedení akce ORM 0051/2017 na 
akci „Chodník ulice Olomoucká – II. etapa, Moravská Třebová“ s příspěvkovou 
organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 
546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, podle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
36/R/261118: 
 

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SN-TSMT/5/2018 firmou JS Moravská 
Třebová s.r.o., Linhartice č.p. 60, Moravská Třebová, IČO: 28811852 na veřejnou 
zakázku „Obnova východní strany fasády bytového domu na ul. Školní 618/1 a 619/3 
v Moravské Třebové“ dle předloženého návrhu. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
37/R/261118: 
 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM 0051/2018 na akci "Oprava povrchu 
komunikace v ulici Lidická" s firmou M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 
Pardubice, IČO: 42196868, podle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
38/R/261118: 
 

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ORM 0030/2017 na akci „Stezka pro chodce 
a cyklisty, ul. Olomoucká – I. etapa, Moravská Třebová“ s firmou EUROVIA CS, a.s., 
IČO :45274924, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha – Nové Město, podle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
39/R/261118: 
 

změnu usnesení rady města č. 4112/R/151018, kterým vyhlásila 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“, to to v bodě č. 2 takto: 
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Původní usnesení: 
2. Hodnotící komise ve složení: 
- Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák – náhradník 
- Bc. Viera Mazalová – člen, Andrea Drozdová Šramová - náhradník  
- Bc. Gabriela Horčíková – člen, Bc. Kateřina Adamcová - náhradník  
- Miroslav Jurenka – člen, náhradník – Libor Truhlář 
 
Nové usnesení: 
2. Hodnotící komise ve složení:  
- Ing. Miloš Mička – člen, Ing. Zdeněk Ošťádal – náhradník 
- Ing. Tomáš Kolkop – člen, Ing. Milan König - náhradník 
- Mgr. Miroslav Muselík - člen, Ing. Pavel Brettschneider - náhradník 
- Bc. Viera Mazalová – člen, Andrea Drozdová Šramová - náhradník  
- Bc. Gabriela Horčíková – člen, Bc. Kateřina Adamcová – náhradník 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
40/R/261118: 
 

schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 13/2018  rozpočtu města, kterou budou 
změněny závazné ukazatele na rok 2018 takto (v tis. Kč): 
 
a) závazné ukazatele stanovené radě města 
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b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace  
 

  
  

Z: Dana Buriánková 
 
41/R/261118: 
 

schválit následující pravidla rozpočtového provizoria města Moravská Třebová na I. 
čtvrtletí roku 2019 (v tis. Kč): 
 

  
  

Z: Dana Buriánková 
 
42/R/261118: 
 

stanovit měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města s účinností od 
01.01.2019 takto: 
- místostarostce  ……………................................... 32.390 Kč 
- členu rady ……………………………………...........  7.190 Kč 
- předsedovi výboru zastupitelstva města ……........  3.599 Kč 
- předsedovi komise rady města ……………...........  3.599 Kč 
- členu výboru zastupitelstva města …..……...........   2.999 Kč 
- členu komise rady města ……………..……..........    2.999 Kč 
- členu zastupitelstva města (neuvedenému výše) ..  1.661 Kč 
 
Příslušná odměna náleží:  
- novému členu zastupitelstva (náhradníkovi na uvolněný mandát) ode dne složení 
slibu 
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- členu zastupitelstva v případě změn v obsazení funkcí ode dne, kdy byl zvolen do 
příslušné funkce. 
V případě souběhu výkonu několika funkcí bude neuvolněnému členu zastupitelstva 
města poskytnuta měsíční odměna podle funkce, za kterou lze poskytnout nejvyšší 
odměnu. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
43/R/261118: 
 

schválit následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2019: 04.02., 25.03., 
29.04., 24.06., 02.09., 04.11.,09.12., a to vždy od 16:00 hod. 
  

Z: Tomáš Kolkop 
 
44/R/261118: 
 

schválit následující zastupování města v partnerských organizacích: 
 
1. Region Moravskotřebovska a Jevíčska 

starosta města 

2. Svaz měst a obcí  
    a) starosta města 
    b) dopravní komise – Ing. Miloš Mička, místostarosta  

3. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska  

starosta města 

4. Svazek obcí Českomoravské pomezí  

starosta města 

5. Sdružení měst a obcí regionu Východní Čechy  

starosta města 

6. Sdružení pro výstavbu dálnice D11 a rychlostní silnice R35 

starosta města 

7. Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 

starosta města 

8. LIKO Svitavy, a.s. 

Ing. Tomáš Kolkop, člen představenstva jako zástupce akcionáře města 
Moravská Třebová 

9. Svazek obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska 

Ing. Miloš Mička, místostarosta 

10. Národní síť Zdravých měst ČR, zájmové sdružení právnických osob 

Ing. Daniela Maixnerová, místostarostka, zodpovědný politik 

11. Asociace měst pro cyklisty, zájmové sdružení právnických osob 

Ing. Miloš Mička, místostarosta 

12. VHOS a.s. 

Ing. Miloš Mička, místostarosta 
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13. Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, zájmové sdružení 
právnických osob 

starosta města 

14. MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko 

      Ing. Miloš Mička, místostarosta 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
45/R/261118: 
 

svěřit místostarostům města v souladu s ustanovením odst. 1 § 104 zákona o obcích 
úkoly v následujících oblastech: 
 
1. Ing. Miloš Mička, uvolněný místostarosta města 
- Správa majetku města, bytová politika, bytová komise 
- Financování a hospodaření města, spolupráce s finančním výborem zastupitelstva 
- Vodovody a kanalizace (zastupování města ve Skupinovém vodovodu 
Moravskotřebovska, kontakt s VHOS, a.s.) 
- Doprava, dopravní obslužnost, parkování, cyklodoprava, dopravní komise 
- Životní prostředí, komise životního prostředí  
- Školství a mládež, školy a školská zařízení, komise pro výchovu a vzdělávání  
- Sociální politika a zaměstnanost (Sociální služby města, Centrum volného času, 
romská problematika, komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti, kontakt s 
Úřadem práce) 
- Městské části (Boršov, Sušice, Udánky), samosprávné komise  
 
2. Ing. Daniela Maixnerová, neuvolněná místostarostka města 
- Rozvoj turistického ruchu, kontakt s Turistickým informačním centrem 
- Kultura, Kulturní služby města, komise pro kulturu, sport a volný čas  
- Městský informační systém (městský rozhlas, MTZ, TIC, informování veřejnosti, 
informační systém úřadu)  
- Kontakt s partnerskými městy (Vlaardingen, Banská Štiavnica, Staufenberg)  
- Projekt Zdravé město a Místní agenda 21 (zodpovědný politik) 
- Sport  
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
46/R/261118: 
 

schválit předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů s provedenou změnou - výší poplatku 
600 Kč/1 poplatníka/1 rok. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
47/R/261118: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 279/3 o výměře 80 m2, druh pozemku zahrada, 
pozemku parc. č. 277/3 o výměře 330 m2, druh pozemku zahrada a pozemku parc. č. 
3808/39 o výměře 270 m2, druh pozemku ostatní plocha (který vznikl z původního 
pozemku parc. č. 3808/1) vše v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov 
u Moravské Třebové, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 65.400 Kč, kterou 
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kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující uhradí náklady spojené 
s převodem nemovitostí ve výši 6.150 Kč.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
48/R/261118: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 2055/126 o výměře 706 m2, druh pozemku orná 
půda  v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 250.800 Kč (včetně DPH), kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy. V kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo ve 
prospěch Města Moravská Třebová do doby výstavby rodinného domu.           
  

Z: Viera Mazalová 
 
49/R/261118: 
 

schválit vklad majetku města inv. č. 3072 TS – vodovodní přípojka - napojení – ul. 
Svitavská – pekařský stánek v pořizovací ceně 8.032,50 Kč, inv. č. 3073 TS – 
vodovodní přípojka - napojení – Udánky parc. č. 3186 v pořizovací ceně 6.965,10 Kč, 
inv. č. 3074 TS – vodovodní přípojka – napojení Boršov 100 v pořizovací ceně 
7.627,60 Kč a inv. č. 3075 TS – vodovodní přípojka – napojení Udánky 21 v 
pořizovací ceně 8.804,40 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 
 
 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města: 
 
50/R/261118: 
 

využít předkupního práva ve věci koupě pozemku parc. č. 33 o výměře 332 m2, druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Gorazdova za cenu ve výši 420.000 Kč. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
51/R/261118: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  
 

52/R/261118: 
 

předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
konané dne 29.10.2018.  
  
 

53/R/261118: 
 

předložené rozdělení kompetencí mezi starostu a místostarosty. 
  
 

54/R/261118: 
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jmenování Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Moravská Třebová (dále 
jen Bezpečnostní rada ORP Moravská Třebová) pro volební období 2018 – 2022, 
jako poradního orgánu starosty města pro přípravu na krizové situace ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností, ve složení: 
 
Ing. Tomáš Kolkop – předseda Bezpečnostní rady ORP Moravská Třebová 
Karel Gregor – člen a zároveň tajemník Bezpečnostní rady ORP Moravská Třebová 
Ing. Miloš Mička – člen Bezpečnostní rady ORP Moravská Třebová 
Ing. Stanislav Zemánek – člen Bezpečnostní rady ORP Moravská Třebová 
Mgr. Libor Bauer - člen Bezpečnostní rady ORP Moravská Třebová (zástupce Policie 
ČR) 
Ing. Milan Horňák – člen Bezpečnostní rady ORP Moravská Třebová (zástupce HZS 
ČR) 
  
 

55/R/261118: 
 

rozbor hospodaření města k 31.10.2018. 
  
 

56/R/261118: 
 

předloženou zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených na základě 
zákona 320/2001 Sb., v platném znění, ve smyslu vyhlášky 416/2004 Sb., v platném 
znění a dalších zákonů a předpisů u následujících příspěvkových organizací v roce 
2018: 
- Dům dětí a mládeže Moravská Třebová 
- Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové 
- Základní škola Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy 
- I. Mateřská škola, Piaristická 131, Moravská Třebová, okres Svitavy 
- II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy 
  

Z: Dana Buriánková 
 
57/R/261118: 
 

cenu stočného na rok 2019 ve výši: 42,24 Kč/m3  bez DPH. 
  
 

58/R/261118: 
 

návrh ceny vodného na rok 2019 ve výši: 39,65 Kč/m3 bez DPH. 
  
 

59/R/261118: 
 

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

Z: Miroslav Netolický 
 
Rada města zřizuje: 
 
60/R/261118: 
 

následující komise rady města: 
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- komisi pro kulturu, sport a volný čas 
- komisi pro informační a komunikační technologie 
- komisi dopravní 
- komisi pro investice a strategické plánování (nahrazuje dosavadní výbor pro 
strategický rozvoj) 
- komisi bytovou 
- komisi památkové péče 
- komisi pro výchovu a vzdělávání 
- komisi sociální, zdravotní a péče o děti 
- komisi sbor pro občanské záležitosti 
- komisi Zdravého města a MA 21 
- komisi životního prostředí 
- komisi pro prevenci kriminality 
- samosprávnou komisi Boršov  
- samosprávnou komisi Sušice 
- samosprávnou komisi Udánky 
  

Z: Tomáš Kolkop 
 
 
Rada města povoluje: 
 
61/R/261118: 
 

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 dětí II. Mateřské škole, Jiráskova 1141, Moravská 
Třebová, okres Svitavy pro školní rok 2018/2019 v jednotlivých třídách následovně: 
- MŠ Jiráskova 1141 - 25 dětí ve třídě (5 tříd) 
- odloučené pracoviště MŠ Tyršova - 26 dětí ve třídě (1 třída) 
                                                     - 25 dětí ve třídě (1 třída) 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města ukládá: 
 
62/R/261118: 
 

I. Mateřské škole, Piaristická 131, Moravská Třebová, okres Svitavy odvod za 
porušení rozpočtové kázně ve výši 5.079 Kč do rozpočtu zřizovatele z důvodu použití 
prostředků peněžního fondu příspěvkové organizace na jiný účel, než stanoví 
vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.  
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města odkládá: 
 
63/R/261118: 
 

projednání tisku č. 32, Charita - souhlas k vybudování parkovacích míst. 
  

Z: Viera Mazalová 
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64/R/261118: 
 

projednání tisku č. 38, Prodej pozemku parc. č. 160/1 a 160/3, ul. Ztracená. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města stahuje z jednání: 
 
65/R/261118: 
 

tisk č. 09, Pověření místostarostů úkoly v souladu s § 104 zákona o obcích. 
  

 
 
V Moravské Třebové 26.11.2018 
Zapsal: Stanislav Zemánek 
 

 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Kolkop 
starosta města 

 
 
 

Ing. Miloš Mička  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


