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Usnesení 
 
ze 4. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 17.12.2018 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na:  nám. T. G. Masaryka č. o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
70/R/171218: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

71/R/171218: 
 

jako fakultativní symbol obce logo města Moravská Třebová, dílo autora Ing. Petra 
Holoubka, podle předloženého návrhu.  
  

Z: Daniela Maixnerová 
 
72/R/171218: 
 

uzavření Smlouvy o zřízení a vedení kompletu s Komerční bankou, a.s. se sídlem Na 
Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054, v souladu s předloženým 
návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
73/R/171218: 
 

předložené návrhy rozpočtů příspěvkových organizací města na rok 2019. Upraví-li 
zřizovatel výši příspěvku na provoz příspěvkové organizace, je ředitel povinen upravit 
výši nákladů tak, aby rozpočet organizace byl vyrovnaný popř. přebytkový. Totéž 
platí při změně výnosů organizace z jiných zdrojů (doplňková činnost, dotace z 
Pardubického kraje ze státního rozpočtu popř. EU, příspěvek od Úřadu práce,…). 
  

Z: Dana Buriánková 
 
74/R/171218: 
 

předložené návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města 
na roky 2020, 2021. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
75/R/171218: 
 

navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Městská knihovna Ladislava z 
Boskovic v Moravské Třebové pro rok 2018 na 2.310.000 Kč (včetně náhrad, bez 
zákonných odvodů, včetně OON). Částka 1.930.000 Kč je určena na platy 
zaměstnanců (včetně náhrad, bez zákonných odvodů, včetně OON) a částka 
380.000 Kč je určena na doplatek náhrady platu za dobu neplatnosti výpovědi z 
pracovního poměru. 
  

Z: Dana Buriánková 
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76/R/171218: 
 

navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Základní umělecká škola 
Moravská Třebová pro rok 2018 na 340.000 Kč (včetně náhrad, bez zákonných 
odvodů, včetně OON). 
  

Z: Dana Buriánková 
 
77/R/171218: 
 

předložený vzor Darovací smlouvy uzavírané mezi městem jako obdarovaným a 
dárcem (právnickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo fyzickou osobou), 
jejímž předmětem je darování finančních prostředků na podporu veřejné sbírky 
organizované městem Moravská Třebová na obnovu sochy Plačící Anny a úpravu 
okolního veřejného prostranství na Křížovém vrchu. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
78/R/171218: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
- byt č. 2b o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s 
platností od 01.01.2019   
- byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Bránské č. o. 10 v Moravské Třebové s platností od 
01.01.2019  
- byt č. 4 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové s platností od 
01.01.2019  
- byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s platností od 
01.01.2019 
- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové s platností od 
01.01.2019 
- byt č. 6 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 
01.01.2019 
- byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové s 
platností od 01.01.2019 s podmínkou úhrady závazku vůči městu po splatnosti před 
podpisem nové nájemní smlouvy 
- byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s platností od 
01.01.2019 
- byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové s 
platností od 01.01.2019 
- byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 v Moravské Třebové s 
platností od 01.01.2019 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.01.2019 
 
79/R/171218: 
 

uzavření předložené smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Moravská 
Třebová a Kongregací Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. 
Františka z Assisi  IČO: 00406171 se sídlem Hrnčířská 127/12, 779 00 Olomouc 
zastoupenou S. Miriam Zikešovou, generální představenou, ve věci nemovitostí v 
areálu Sociálních služeb města Moravská Třebová.  
  

Z: Viera Mazalová 
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80/R/171218: 
 

poskytnutí slevy na nájmu ve výši 100 % nájemci bytu č. 12 v bytovém domě v ul. 
Školní č. o. 3 v Moravské Třebové, a to za období od 01.11.2018 do 30.11.2018 z 
důvodu ztížení užívání bytu nad míru obvyklou v souvislosti s prováděnou 
rekonstrukcí bytu, a to dle § 2210, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.   
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.01.2019 
 
81/R/171218: 
 

uzavření nájemní smlouvy  
- na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 7 v bytovém domě v ul. Nádražní č. o. 17 v 
Moravské Třebové s platností od 01.09.2018 do 30.11.2018 s tím, že poskytnuté 
dávky na bydlení budou použity na úhradu dlužného nájemného. 

 
- na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 7 v bytovém domě v ul. Nádražní č. o. 17 v 
Moravské Třebové s platností od 01.12.2018 v případě úhrady nájemného za 
příslušný kalendářní měsíc. 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: 31.12.2018 
 
82/R/171218: 
 

prodloužení smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru o výměře 44,6 m2 v budově č. 
p. 1511 v ul. Hřebečské č. o. 3 v Moravské Třebové příspěvkové organizaci Sociální 
služby města Moravská Třebová, IČO: 00194263, se sídlem Svitavská 308/8, 
Moravská Třebová, za účelem uskladnění inventáře.  
Smlouva bude prodloužena na dobu určitou od 01.01.2019 do 30.06.2019. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.12.2018 
 
83/R/171218: 
 

záměr pachtu pozemku parc. č. 3461/4 o celkové výměře 370 m2, druh pozemku 
trvalý travní porost, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce 
Sušice, za účelem zemědělského využití. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
84/R/171218: 
 

pacht části pozemku parc. č. 2771/86 o výměře 91 864 m2, kultura orná půda, v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Dr. Loubala, společnosti PAVLÍK a 
společníci s.r.o., IČO: 25948431, se sídlem Nerudova 1167/48, 571 01 Moravská 
Třebová, za účelem zemědělského využití. Pachtovní smlouva bude uzavřena dle 
předloženého návrhu na dobu určitou do 31. října 2019 a pachtovné bude stanoveno 
za období od 1. listopadu 2018 do 31. října 2019 ve výši 15 709 Kč, bez DPH.  

 
Z: Viera Mazalová 
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85/R/171218: 
 

pacht 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. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
1737/050405, bod 2. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
86/R/171218: 
 

umístění zařízení lunaparku Josefa Lagrona, bytem Dlouhá 75, Břehy, na nám. T. G. 
Masaryka v Moravské Třebové v termínech od 27.05.2019 do 03.06.2019 a od 
01.10.2019 do 13.10.2019. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
87/R/171218: 
 

uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o výkonu úklidových služeb č. 01/08/2015 s firmou 
JASPA Servis s.r.o., Hlavní  69/75, 747 06 Opava 6, IČO: 28658001 podle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Pavel Šafařík 
 
88/R/171218: 
 

výjimku z vnitřního předpisu č. 7/2016, zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 
na veřejnou zakázku Zajištění úklidových služeb v prostorách městského úřadu, 
městské policie a Centra volného času, vykonávanou firmou JASPA Servis s.r.o., 
vzhledem k navýšení ceny úklidových služeb z důvodu navýšení minimální mzdy od 
01.01.2019. 
  

Z: Pavel Šafařík 
 
89/R/171218: 
 

poskytnutí výjimky z vnitřního předpisu č. 7/2016, Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu na pořízení nového parkovacího automatu na náměstí. Parkovací 
automat RTB PRIMUS 8 dodá firma  ELTODO, a.s., se sídlem Novodvorská 
1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO: 45274517 dle předložené cenové nabídky. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
90/R/171218: 
 

uzavření Smlouvy o dílo s firmou KOLP, s.r.o., Kamenná 4b, 639 00 Brno, IČO: 
60110066, na veřejnou zakázku, v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí 
o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu: Rozdělení bytu č. 4 na 2 bytové 
jednotky / Bytový dům, nám. T. G. Masaryka 35/23, 571 01 Moravská Třebová. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
 
 
91/R/171218: 
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uzavření smlouvy s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku "IBM Software 
Subscription and Support 01.01.2019 - 31.12.2019" firmou OR-CZ spol. s r.o., 
Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 48168921 podle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 14.12.2018 
 
92/R/171218: 
 

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM 0044/18 na akci "Výměna 
kanalizace v ulici Tyršova" s firmou Ulehla Ivan s.r.o., Svitavy, Svitavská 159/52, 
PSČ 568 02, IČO: 29212375, podle předloženého návrhu.  
  

Z: Miroslav Netolický 
 
93/R/171218: 
 

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM - 0035/18 na akci "Lokalita 
Strážnického inženýrská infrastruktura I. ETAPA, Moravská Třebová" s firmou IDS - 
Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 
Olomouc, IČO: 25869523, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
94/R/171218: 
 

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM – 0001/18 ve znění Dodatku č. 1 na 
akci „Územní studie Průmyslová zóna Jihozápad, Moravská Třebová“ s firmou 
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, Hradec Králové, PSČ 
50002, IČO: 27466868, podle předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
95/R/171218: 
 

smlouvu o dílo na akci „Na hranici na hraně – příprava žádosti o dotaci na projekt“ se 
společností OHGS s.r.o., se sídlem: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 
45536899, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
96/R/171218: 
 

dohodu o spolufinancování přípravy žádosti o dotaci projektu Na hranici na hraně 
mezi Městem Moravská Třebová, jako vedoucím partnerem, Obcí Dolní Morava, 
IČO: 00580911, jako partnerem projektu, a Gminou Bystrzyca Kłodzka, REGON 
890717958, jako partnerem projektu, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
97/R/171218: 
 

bezplatný pronájem dvorany muzea Krajskému úřadu Pardubického kraje, IČO: 
70892822, za účelem konání výjezdního zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje 
dne 18.12.2018.  
  

Z: Hana Horská 
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Rada města souhlasí: 
 
98/R/171218: 
 

s umístěním plechové garáže bez pevných základů na pozemku parc. č. 1404 v obci 
a k. ú. Moravská Třebová, u objektu č. p. 655 v ul. Svitavské č. o. 44 v Moravské 
Třebové dle předloženého návrhu s tím, že garáž bude sloužit k uskladnění 
zahradního vybavení a její pořízení a umístění bude financováno z prostředků 
Charity Moravská Třebová.  
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.12.2018 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
100/R/171218: 
 

čerpání fondu odměn do výše 25.000 Kč příspěvkové organizace Dům dětí a 
mládeže Moravská Třebová v roce 2018 a jeho využití k úhradě odměn 
zaměstnanců. 
  
 

102/R/171218: 
 

čerpání fondu odměn příspěvkové organizace Základní škola Moravská Třebová, Čs. 
armády 179, okres Svitavy do výše 150.000 Kč a jeho využití k překročení 
stanoveného objemu prostředků na platy. 
  
 

104/R/171218: 
 

čerpání rezervního fondu z ostatních titulů příspěvkové organizace Kulturní služby 
města Moravská Třebová ve výši 10.000 Kč v roce 2018 k rozvoji činnosti 
organizace. 
  

Z: PaedDr. Hana Horská 
 
106/R/171218: 
 

nesouhlas s rozhodnutím rady města ve věci přidělení nebytových prostor - garáží v 
objektu bez čísla popisného na parc. č. 2818 v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. Dr. 
Loubala.   
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.12.2018 
 
108/R/171218: 
 

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

99/R/171218: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  

Rada města zmocňuje: 



 Město Moravská Třebová 7   

 Usnesení rady města ze dne  17.12.2018 

 
110/R/171218: 
 

starostu města, popřípadě místostarostu města zastupujícího starostu v době jeho 
nepřítomnosti, k uzavírání a podpisu Darovací smlouvy, uzavírané mezi městem jako 
obdarovaným a dárcem (právnickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo 
fyzickou osobou), jejímž předmětem je darování finančních prostředků na podporu 
veřejné sbírky organizované městem Moravská Třebová na obnovu sochy Plačící 
Anny a úpravu okolního veřejného prostranství na Křížovém vrchu. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města potvrzuje: 
 
111/R/171218: 
 

své usnesení č. 22/R/26118 a 23/R/261118, kterým schválila pronájem nebytových 
prostor - garáží v objektu bez čísla popisného na parc. č. 2818 v obci a k. ú. 
Moravská Třebová, ul. Dr. Loubala.   
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.12.2018 
 
 
Rada města ruší: 
 
112/R/171218: 
 

své usnesení č. 4064/R/011018, kterým uložila 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 ukládá: 
 
113/R/171218: 
 

příspěvkové organizaci Sociální služby města Moravská Třebová odvod z fondu 
investic ve výši 50.000 Kč do rozpočtu zřizovatele z důvodu větších investičních 
zdrojů, než je jejich potřeba užití. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města stanovuje: 
 
114/R/171218: 
 

platy ředitelů příspěvkových organizací města od 1. 1. 2019 ve vazbě na nařízení 
vlády č. 263/2018 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců a ve vazbě na 
vnitřní předpis č. 3/2018, Pravidla pro poskytování příplatku za vedení, osobního, 
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zvláštního a specializačního příplatku ředitelům příspěvkových organizací 
zřizovaných městem Moravská Třebová, v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
V Moravské Třebové 17.12.2018 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Kolkop 
starosta města 

 
 
 

Ing. Miloš Mička  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


