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 Usnesení rady města ze dne  11.03.2019 

Usnesení 
 
z 9. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 11.03.2019 od 
16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
Rada města schvaluje: 
 
256/R/110319: 
 
předložený program schůze rady města.      
 
257/R/110319: 
 
plán práce komise rady města pro investice a strategické plánování dle předloženého 
návrhu. 
  
258/R/110319: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 802 o výměře 509 m2, druh pozemku zastavěná 
plocha, jehož součástí je  bytový dům č. p. 198, část Předměstí, ul. Olomoucká č.o. 17 
a pozemku parc. č. 803 o výměře 156 m2, druh pozemku zahrada, vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Olomoucká.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
259/R/110319: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 1498/19 o výměře 25 m2, druh pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí, 
ul. Tovární.   
 
Z: Viera Mazalová 
 
260/R/110319: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 2085 o výměře 3.501 m2 (jedná se cca o 2.000 
m2), druh pozemku trvalý travní porost  v obci a   katastrálním území Moravská 
Třebová, část Předměstí, ul. Strážnického. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
261/R/110319: 
 
pronájem části pozemku parc. č. 247/2 o výměře 264 m2, v obci Moravská Třebová a 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové xxx, trvale bytem xxx, za účelem 
sečení trávy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční 
výpovědní lhůtou a nájemné bude stanoveno dle usnesení Rady města č. 
1737/050405, bod 4. 
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Z: Viera Mazalová 
 
262/R/110319: 
 
pacht pozemků parc. č. 3328/1 o celkové výměře 17 370 m2 a parc. č. 402/19 o celkové 
výměře 728 m2, oba v obci a katastrálním území Linhartice, společnosti AGRO 
Kunčina a.s., IČO: 25262084, se sídlem Kunčina 290, 569 24 Kunčina, za účelem 
zemědělského využití. 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 Linhartice na 8,41 
Kč/1m2, bez DPH. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
263/R/110319: 
 
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3145 o výměře 40 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, městská část Udánky, za účelem využití jako dvůr. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
264/R/110319: 
 
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3513 o výměře 140 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část města Sušice, za účelem využití jako dvůr a zahrada. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
265/R/110319: 
 
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání - kavárny na Knížecí louce v objektu s 
číslem popisným 1665 v části obce Předměstí, Moravská Třebová, ul. Gorazdova č. o. 
14 na pozemku parc. č. 4044, dle předloženého návrhu. Výměra prostor je 112 m2. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Roční 
nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 65.221,- Kč + DPH v zákonné sazbě.     
  
Z: Viera Mazalová 
 
266/R/110319: 
 
záměr pronájmů prostor sloužících podnikání - 2 samostatné nebytové prostory o 
výměře 33,94 m2 a 30,90 m2, nacházející se v objektu č. p. 207 na Zámeckém náměstí 
č. o. 6 v Moravské Třebové. Smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou s 
šestiměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dohodou.     
  
Z: Viera Mazalová 
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267/R/110319: 
 
pronájem části prostoru sloužícího podnikání o výměře 92 m2, nacházejí se v přízemí 
objektu č. p. 32 - zadní trakt radnice na nám. T. G. Masaryka č. o. 29 v Moravské 
Třebové společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, pracoviště Hradec Králové, 
Riegrovo nám. 1493, PSČ 500 02  Hradec Králové,  za účelem umístění distribuční 
trafostanice č. SY_0021. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční 
výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 6.000 Kč bez DPH/ 1 
měsíc.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
268/R/110319: 
 
pronájem části nebytového prostoru o výměře 75,14 m2 v objektu Latinské školy č. p. 
25 na Kostelním náměstí č. o. 1 v Moravské Třebové neziskové organizaci Veselá 
věda z.ú., IČO: 03657914, se sídlem Podhorská 1050/45, 46601  Jablonec nad Nisou, 
za účelem zřízení zázemí pro příměstský tábor. Smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 5 kalendářní dnů. Nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 2.500 Kč. 
Organizaci se promíjí úhrada nákladů za spotřebu vody a el. energie.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
269/R/110319: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 215 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx. Nájemné bude stanoveno dle 
usnesení rady města č. 3101/R/131117. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
270/R/110319: 
 
předání objektu občanské vybavenosti bez čísla popisného nebo evidenčního, který je 
součástí pozemku parc. č. 2153 v obci a k. ú. Moravská Třebová, část obce Předměstí, 
do správy Technickým službám Moravská Třebová s. r. o., IČO: 25970399, s platností 
od 01.03.2019 se sazbou 230 Kč/ měsíčně za správu objektu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
271/R/110319: 
 
uzavření dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 16092015 mezi městem Moravská 
Třebová a společností I-THERM spol. s r.o., IČO: 60323825, se sídlem Přerovská 45, 
Olomouc, PSČ 783 71, předmětem kterého je zvýšení ceny za zajištění pravidelného 
servisu, revizí, oprav a údržby, dle předloženého návrhu. 
 
 Z: Viera Mazalová 
 
272/R/110319: 
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termíny bleších trhů v Moravské Třebové dne 18. května, 29. června a  7. září 2019 
vždy v době od 8:00 do 12:00 hod. Bleší trhy se budou konat ve dvorním traktu mezi 
ul. Cihlářovou a Hvězdní v Moravské Třebové. Poplatek za prodejní místo nebude 
vybírán. V případě nepříznivého počasí se budou trhy konat pod arkádami zámku v 
Moravské Třebové. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
273/R/110319: 
 
nákup energií - elektrické energie v hladině NN a zemního plynu v kategorii maloodběr 
a středoodběr - pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a 
obchodní společnost pro rok 2020 a 2021 na Českomoravské komoditní burze Kladno, 
IČO: 49546392, se sídlem Kladno, PSČ 272 01, náměstí Sítná 3127, prostřednictvím 
dohodce FIN-servis, a.s., IČO: 26439573, se sídlem Kladno, PSČ 272 01, Vrbenského 
2040. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
274/R/110319: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Obnova západní strany fasády zámku 
Moravská Třebová“ firmu KOLP, s.r.o., Kamenná 1016/4b, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 
60110066. 
  
Z: Miroslav Netolický 
 
275/R/110319: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Obnova 
západní strany fasády zámku Moravská Třebová“ s firmou KOLP, s.r.o., Kamenná 
1016/4b, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 60110066, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Miroslav Netolický 
 
276/R/110319: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Obnova střechy domu nám. TGM č. p. 
37, č. o. 19, Moravská Třebová “ firmu JS Moravská Třebová s.r.o., 571 01, Linhartice 
č. p. 60, IČO: 28811852. 
  
Z: Miroslav Netolický 
 
277/R/110319: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Obnova 
střechy domu nám. TGM č. p. 37, č.o. 19, Moravská Třebová“ s firmou JS Moravská 
Třebová s.r.o., 571 01, Linhartice č. p. 60, IČO: 28811852, dle předloženého návrhu. 
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Z: Miroslav Netolický 
 
278/R/110319: 
 
Memorandum o spolupráci při přípravě projektu k využití tepla z bioplynové stanice v 
Moravské Třebové uzavřené mezi městem Moravská Třebová a firmou Pavlík - 
ENERGO, spol. s r. o., Dvorní 2b, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 27511731, podle 
předloženého návrhu.  
  
279/R/110319: 
 
bezúplatný pronájem dvorany muzea paní Haně Dosedělové na vystoupení dětského 
souboru Muzikohraní na téma Jaro konané dne 05.03.2019.  
  
280/R/110319: 
 
uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice, IČO: 70892822, č. OSV/19/20490 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, na zajištění 
sociálních služeb v roce 2019 ve výši 1.531.000 Kč (pečovatelská služba), v souladu 
s předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
281/R/110319: 
 
uzavření dohody o umělecké činnosti s Ing. Taťánou Kulíškovou -  Kvart, se sídlem 
Južná 6580/5, 911 08 Trenčín, Slovenská republika, DIČ: SK1047660647  v rámci 
festivalu Dny slovenské kultury v roce 2019, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
282/R/110319: 
 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na zřízení a provozování rozvodu 
nízkého napětí na pozemku ve vlastnictví města parc. č. 3197/1 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová s ČEZ Distribuce, a.s. IČO: 24729035 jako oprávněným. 
Rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 3066-738/2018, 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, celkem 2000 Kč, na 
dobu neurčitou. K takto stanovené ceně bude připočtená DPH v zákonné výši. Náklady 
spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene.     
 
 
283/R/110319: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
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- byt č. 6 o velikosti 2 + 1 v ul. Farní č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, s platností od 
01.04.2019   
- byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx, s platností od 
01.04.2019  
- byt č. 3 o velikosti 3 + 1 v ul. Nádražní č. o.  19 v Moravské Třebové s xxx, s platností 
od 01.04.2019  
- byt č. 1 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 21 v Moravské Třebové s xxx, 
s platností od 01.04.2019 
- byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 v Moravské Třebové s xxx, 
s platností od 01.04.2019 
- byt č. 10 o velikosti 2 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, s platností 
od 01.04.2019 
- byt č. 9 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx, s platností od 
01.04.2019  
- byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové s xxx, 
s platností od 01.04.2019 
- byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx, s platností od 
01.04.2019 
- byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, s platností od 
01.04.2019 
- byt č. 8 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, s platností od 
01.04.2019 s podmínkou úhrady závazku vůči městu po splatnosti před podpisem 
nové nájemní smlouvy 
- byt č. 12 o velikosti 1 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, s platností 
od 01.04.2019 
- byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v ul. Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové s xxx, s platností 
od 01.04.2019 
- byt č. 2 o velikosti 3 + 1 v ul. Zámecké č.o. 13 v Moravské Třebové s xxx, s platností 
od 01.04.2019 
 
Z: Viera Mazalová 
 
284/R/110319: 
 
uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice, IČO: 70892822, č. OSV/19/20516 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, na zajištění 
sociálních služeb v roce 2019 ve výši 17.656.000 Kč (domov pro seniory), v souladu s 
předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města souhlasí: 
 
285/R/110319: 
 
s poskytnutím úlevy z nájmu (služby) na ubytovně města v ul. Brněnské č. o. 50 v 
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Moravské Třebové ve výši 954,36 Kč xxx, ubytovanému tamtéž, z důvodu 
hospitalizace v Nemocnici následné péče v Moravské Třebové od 24.01.2019 do 
25.02.2019.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
286/R/110319: 
 
s ubytováním xxx, trvale hlášeného na obecním úřadu v Mladějově na Moravě č. p. 
56, na městské ubytovně v ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
287/R/110319: 
 
se snížením kapacity školy a podáním žádosti o snížení stávající kapacity Základní 
školy Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy ze stávajících 900 žáků na 
650 žáků. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
288/R/110319: 
 
s dodatečným zařazením žádosti Domova na zámku Bystré, IČO: 75007932 o 
příspěvek na dofinancování sociálních služeb do Programu pro poskytování dotací z 
rozpočtu města Moravská Třebová (vnitřní předpis č. 6/2015). 
  
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
289/R/110319: 
 
zrušit usnesení č. 57/Z/040219, kterým byl schválen prodej pozemku parc. č. 3618/3 
o výměře 48 m2, druh pozemku ostatní plocha, který vznikl geometrickým plánem č. 
3059/307/2018 z původního pozemku parc. č. 3618/1 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová xxx, bytem xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 5.760 
Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
290/R/110319: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 3618/3 o výměře 48 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
který vznikl geometrickým plánem č. 3059/307/2018 z původního pozemku parc. č. 
3618/1 v obci a katastrálním území Moravská Třebová xxx, bytem xxx za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 5.760 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.   
 
291/R/110319: 
 
schválit výkup pozemku parc. č. 3073/2 o výměře 11 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
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který vznikl geometrickým plánem č. 3093-663/2018 z původního pozemku  parc. č. 
3073 v obci a kat. území Moravská Třebová, část Udánky z vlastnictví xxx do vlastnictví 
Města Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 1.320 Kč. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
292/R/110319: 
 
schválit výkup pozemku parc. č. 3082/14 o výměře 18 m, druh pozemku ostatní plocha, 
který vznikl dle geometického plánu č. 3093-663/2018 z původního pozemku parc. č. 
3082/1 v obci a kat. území Moravská Třebová, Udánky  z vlastnictví  xxx do vlastnictví 
Města Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 5.000 Kč.   
 
293/R/110319: 
 
schválit podání žádosti o převod a následné nabytí do majetku města těchto pozemků:  
parc. č. 449/10 o výměře 11 m2  
parc. č.449/12 o výměře 5 m2, které vznikly z původního pozemku parc. č. 449/3   
parc. č. 1947/19 o výměře 1 m2, které vznikly z původního pozemku parc. č. 1947/1 
parc. č. 1947/18 o výměře 1 m2, které vznikly z původního pozemku parc. č. 1947/17  
vše v obci a katastrálním území Linhartice z vlastnictví I.MTZ s.r.o., Sušice č. p. 172, 
IČO: 46505776. 
 
294/R/110319: 
 
schválit podání žádosti o převod a následné nabytí do majetku města těchto pozemků:  
parc. č. 3487/2 o výměře 3 m,  který vznikl z původního pozemku parc. č. 3487  
parc. č. 3531/2 o výměře 13 m, který vznikl z původního pozemku parc. č. 3531 
vše v obci a katastrálním území Linhartice z vlastnictví Lesů ČR, s.p. Přemyslova 
1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO: 42196451. 
  
295/R/110319: 
 
schválit podání žádosti o převod a následné nabytí do majetku města pozemku parc. 
č. 3534/3 o výměře 108 m2, který vznikl z původního pozemku parc. č. 3534  v obci a 
katastrálním území Linhartice z vlastnictví Obce Linhartice, IČO: 00276936. 

 
296/R/110319: 
 
schválit podání žádosti o převod a následné nabytí do majetku města těchto pozemků 
parc. č. 3418/2 o výměře 439 m2, který vznikl z původního pozemku parc. č. 3418 
parc. č. 3533/2 o výměře 17 m2, 
parc. č. 3533/3 o výměře 515 m2,  
parc. č. 3533/4 o výměře 24 m2, které vznikly z původního pozemku parc. č. 3533 
parc. č. 3537/2 o výměře 63 m2, který vznikl z původního pozemku parc. č. 3537   
vše v obci a katastrálním území Linhartice z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha 4, IČO: 65993390. 

 
297/R/110319: 
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schválit podání žádosti o převod a následné nabytí do majetku města pozemku parc. 
č. 430/8 o výměře 19 m2, který vznikl z původního pozemku parc. č. 430/1  v  obci a 
katastrálním území Linhartice z vlastnictví Státního pozemkového fondu ČR, IČO: 
1312774. 
 
298/R/110319: 
 
schválit podání žádosti o převod a následné nabytí do majetku města pozemku parc. 
č. 449/11 o výměře 24 m2, který vznikl z původního pozemku parc.č. 449/8, v obci a 
katastrálním území Linhartice, z vlastnictví xxx. 
  
299/R/110319: 
 
schválit podání žádosti o převod a následné nabytí do majetku města pozemku parc. 
č. 3539/4 o výměře 6 m2, který  vznikl z původního pozemku parc. č. 3539 v obci a 
katastrálním území Linhartice z vlastnictví Správy a údržby silnic Pardubického kraje, 
Litomyšl, IČO: 00085031.  
 
  
300/R/110319: 
 
schválit předložený návrh Obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová č. 
/2018, o nočním klidu s navrženou změnou zrušení části: článek 3, odst. 2 písm. c). 
  
Z: Jana Zemánková 
T: 15.04.2019 
 
301/R/110319: 
 
schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční 
dotace z rozpočtu města Moravská Třebová č. OF 0007/2018 s Gymnáziem, Moravská 
Třebová, Svitavská 310, IČO: 62033131, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
 
302/R/110319: 
 
schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města na základě individuálních žádostí 
následujícím subjektům: 
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a) TJ Slovan Moravská Třebová, z.s, IČO: 43508511 – neinvestiční dotace na provoz 

tělovýchovné jednoty v roce 2019 ve výši 8.363.000 Kč. 
 

b) Tělovýchovná jednota Sokol Boršov, z.s., IČO: 49326899 – investiční dotace na 
částečnou úhradu nákladů na přístavbu hygienického zařízení v areálu fotbalového 
hřiště v Boršově ve výši 110.000 Kč. 
 

c) Charita Moravská Třebová, IČO: 65189418 – neinvestiční dotace na úhradu části 
provozních nákladů na zajištění poskytovaných registrovaných sociálních služeb v 
roce 2019 (denní stacionář Domeček, charitní pečovatelská služba, sociálně 
terapeutická dílna Ulita, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, občanská 
poradna, sociální rehabilitace Komunitní centrum O krok dál) v roce 2019 ve výši 
1.000.000 Kč. 
 

d) Obec Staré Město, IČO: 00277380 – neinvestiční dotace na úhradu části 
provozních nákladů JPO II v roce 2019 ve výši 600.000 Kč. 

 
e) Ester Dvořáková Tesolin, IČO: 73583103 – neinvestiční dotace na úhradu části 

nákladů na provoz turistického informačního centra v roce 2019 ve výši 998.000 
Kč. 

 
f) Nemocnice následné péče Moravská Třebová, IČO: 00193895 – investiční dotace 

na úhradu části nákladů na pořízení multifunkčního ultrazvukového přístroje ve výši 
300.000 Kč. 

 
g) Bonanza Vendolí, z.ú., IČO: 26673703 – neinvestiční dotace na úhradu části 

provozních nákladů na zajištění poskytovaných registrovaných sociálních služeb v 
roce 2019 ve výši 200.000 Kč. 

 
h) Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, IČO: 62033131 – neinvestiční 

dotace na podporu a propagaci nového studijního oboru Letecké technické lyceum 
v roce 2019 ve výši 100.000 Kč. 

 
i) Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČO: 72053453 – neinvestiční dotace na 

částečnou úhradu nákladů projektů Výměna vodovodu v ulici Lanškrounská, 
Moravská Třebová ve výši 300.000 Kč. 

 
 

j) Středisko kulturních služeb města Svitavy, IČO: 13584456 – neinvestiční dotace 
na úhradu části nákladů na přípravu a konání hudebního festivalu Hřebečský 
slunovrat dne 15. 6. 2019. 

  
Z: Dana Buriánková 
 
 
303/R/110319: 
 
schválit poskytnutí daru Dětskému domovu Moravská Třebová, J. K. Tyla 570/65, 571 
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01 Moravská Třebová, IČO: 63609177 ve výši 34.044 Kč s následným uzavřením 
darovací smlouvy podle předloženého návrhu.   
  
Z: Dana Buriánková 
 
304/R/110319: 
 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací z 
rozpočtu města v roce 2019 s následujícími subjekty: 
 
a) TJ Slovan Moravská Třebová, z.s., IČO: 43508511 

 
b) Tělovýchovná jednota Sokol Boršov, z.s., IČO: 49326899 

 
c) Charita Moravská Třebová, IČO: 65189418 
 
d) Obec Staré Město, IČO: 00277380 
 
e) Ester Dvořáková Tesolin, IČO: 73583103 
 
f) Nemocnice následné péče Moravská Třebová, IČO: 00193895 
 
g) Bonanza Vendolí, z.ú., IČO: 26673703 

 
h) Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, IČO: 62033131 

 
i) Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČO: 72053453 

 
j) Středisko kulturních služeb města Svitavy, IČO: 13584456  
 
v souladu s předloženými návrhy. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
305/R/110319: 
 
schválit,  v návaznosti na usnesení zastupitelstva č. 5/S/190396 ze dne 19.03.1996, 
kterým schválilo zřízení sociálního fondu, příděl do sociálního fondu ve výši 3 % z 
ročního objemu  mzdových prostředků zúčtovaných k výplatě v běžném roce pro: 
− zaměstnance města zařazené do městského úřadu 
− uvolněné členy zastupitelstva města 
− zaměstnance města zařazené do městské policie 
− zaměstnance města zařazené do organizační složky Centrum volného času 
Schválená výše přídělu do sociálního fondu je platná od 01.04.2019. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
306/R/110319: 
 
schválit rozpočet města na rok 2019 s provedenými změnami:  
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a) zvýšení dotace Základní umělecké škole Moravská Třebové na organizaci festivalu 

Moravskotřebovské arkády a Výtvarný svět na zámku z původní výše 250 tis. Kč 
na 300 tis. Kč, 

b) zvýšení rozpočtové položky Propagace města z původní výše 1.300 tis. Kč na 
1.500 tis. Kč (ve vazbě na záměr pořízení dřevěných stánků na náměstí), 

 
se současným snížením účelově nespecifikované rozpočtové provozní rezervy z 
původní výše 535 tis. Kč na 285 tis. Kč, v následující podobě:  
 

  
  
Z: Dana Buriánková 
 
307/R/110319: 
 
schválit, dle jeho kompetencí vyhrazených zákonem o obcích, poskytnutí peněžitých 
darů dle návrhu rozpočtu města ve výši 500 Kč občanům města, kteří v daném 
kalendářním roce dosáhnou významného životního jubilea (80 let, 85 let, 90 let, 91 let, 
92 let, 93 let,...), včetně občanů trvale žijících v zařízeních sociálních služeb. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
 
 
308/R/110319: 
 
schválit tyto závazné ukazatele rozpočtu města v roce 2019, jimiž se povinně budou 
řídit: 
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a) rada města 
 

  
 
b) příspěvkové organizace zřízené městem – příspěvek na činnost organizace 
 

  
  
Z: Dana Buriánková 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
309/R/110319: 
 
zápis ze schůze Samosprávné komise Boršov ze dne 12.02.2019. 
  
310/R/110319: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
311/R/110319: 
 
zápis Samosprávné komise Udánky ze dne 20.02.2019.  
  
312/R/110319: 
 
předložený zápis z jednání Komise památkové péče ze dne 22.01.2019. 
  
Z: Mgr. Radko Martínek 
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313/R/110319: 
 
předložený Plán práce na rok 2019 Komise památkové péče. 
  
Z: Mgr. Radko Martínek 
 
314/R/110319: 
 
zápis z jednání Komise pro kulturu, sport a volný čas ze dne 13. 2. 2019. 
  
315/R/110319: 
 
zápis z jednání komise rady města pro investice a strategické plánování ze dne 
15.02.2019. 
 
316/R/110319: 
 
plán práce Samosprávné komise Udánky na rok 2019.  
  
317/R/110319: 
 
zápis z jednání komise rady města pro investice a strategické plánování ze dne 
05.03.2019. 
  
318/R/110319: 
 
informace k provozování MHD v Moravské Třebové. 
  
319/R/110319: 
 
předloženou Zprávu o plnění úkolů vyplývajících ze schválené komunikační strategie 
a akčního plánu za období březen 2018 až únor 2019. 
  
Z: Jana Zemánková 
T: 31.03.2019 
 
Rada města zmocňuje: 
 
320/R/110319: 
 
vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství k prominutí služeb - 
nákladů na spotřebu vody, el. energie, úklidu a praní prádla ubytovaným na ubytovně 
města v ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové z objektivních důvodů na straně 
ubytovaných, a to na základě doložení potvrzení o hospitalizaci ve zdravotnickém 
zařízení.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města pověřuje: 
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321/R/110319: 
 
místostarostu: 
- požádat Krajský úřad Pardubického kraje, Českou školní inspekci, školskou radu 

základní školy o delegování jejich zástupce za člena konkursní komise, 
- vyzvat ředitele uvedené školy, aby zorganizoval volbu zástupce z řad 

pedagogických pracovníků školy do konkursní komise a doložil ji zápisem o volbě. 
  
Rada města vyhlašuje: 
 
322/R/110319: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku technický dozor stavby a koordinátor 
BOZP akce "Kanalizace ul. Lanškrounská Moravská Třebová" a schvaluje: 
 
1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k podání nabídky:  
- JAFIS s.r.o., Moravská 786, Litomyšl - Město, 570 01 Litomyšl, IČO: 25963244 
- IREA s.r.o., Mánesova 1393/17, 787 01 Šumperk, IČO: 48390062 
- SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice 779 00 Olomouc, IČO: 28571690 
 
2. Hodnotící komisi ve složení:  
- Ing. Tomáš Kolkop - člen 
- Petr Hanák - člen 
- Karel Musil - člen 
 
3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková 
cena. Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od 
nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při 
hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty. 
  
Z: Miroslav Netolický 
 
323/R/110319: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce elektroinstalace 1. NP 
v MŠ Piaristická ulice, Moravská Třebová“ a schvaluje:    
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1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:    
- ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o., Svojanov 146, 569 73 Svojanov, IČO: 27497046 
- Michal Janků, Dětřichov u Moravské Třebové 30, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 

74016326 
- Jan Kobylka, Západní 1258/39, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 75388928 
- Roland Walter Koschata, Nová 1272/17, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 

11096861  
- EnergyTop Petřík s.r.o., Kpt. Nálepky 962/13, 779 00 Olomouc, IČO: 06725899 
- Marián Hrbata, Olomoucká 1241/30, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 65190424  
- SUNFIN PRAHA s.r.o., Olgy Havlové 2901/28, 130 00 PRAHA 3 - Žižkov, IČO: 

28953096  
- Michal Pavlík, Tyršova 835/13, Moravská Třebová, IČO: 05215226 
 
2. Hodnotící komisi ve složení:    
- Ing. Daniela Maixnerová – člen, Ing. Tomáš Kolkop - náhradník    
- JUDr. Miloš Izák – člen, Miroslav Jurenka  – náhradník 
- Ludmila Lišková – člen, Karel Musil - náhradník      
 
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky:    
- celková nabídková cena včetně DPH – 100 %     
  
Z: Miroslav Netolický 
 
324/R/110319: 
 
v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 
znění konkurs na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy 
Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy, s předpokládaným nástupem od 
01. 08. 2019. 
 
Rada města ruší: 
 
325/R/110319: 
 
část svého usnesení č. 139/R/210119, kterým schválila nákup energií - elektrické 
energie v hladině NN a zemního plynu v kategorii maloodběr a středoodběr - pro město 
Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost pro rok 2020 
na Českomoravské komoditní burze Kladno, IČO: 49546392, se sídlem Kladno, PSČ 
272 01, náměstí Sítná 3127, prostřednictvím dohodce FIN-servis, a.s., IČO: 26439573, 
se sídlem Kladno, PSČ 272 01, Vrbenského 2040.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města ukládá: 
 
326/R/110319: 
 
vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat ve věci prodeje 
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části pozemku parc. č. 2085 o výměře 3.501 m2 v obci a   katastrálním území Moravská 
Třebová o ceně ve výši 35 Kč/m2.  
  
Z: Viera Mazalová 
T: 29.03.2019 
 
327/R/110319: 
 
vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství nechat zpracovat 
znalecký posudek na pozemek parc. č. 802 o výměře 509 m2, druh pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bytového domu č. p. 198 a na 
pozemek parc. č. 803 o výměře 156 m2, druh pozemku zahrada, vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí ul. Olomoucká č. o. 17.     
 
Rada města stahuje z jednání: 
 
328/R/110319: 
 
tisk č. 19, Pronájem NP - Cihlářova 13. 
 
 
 
V Moravské Třebové 11.03.2019 
 
Zapsala: Mgr. Tereza Sísová 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ing. Tomáš Kolkop 
starosta města 

 
 
 

Ing. Miloš Mička  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 
 


