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 Usnesení rady města ze dne  15.04.2019 

Usnesení 
 

z 12. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 15.04.2019 
od 17:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 

  
 
 
Rada města schvaluje: 
 
402/R/150419: 
 
předložený program schůze rady města s provedenou změnou zařazení bodu 55 na 
konec jednání.    
  
403/R/150419: 
 
záměr pronájmu pozemku parc. č. 2212/1 o celkové výměře 2271 m2, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Vodní, za účelem sečení trávy. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
404/R/150419: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 1375 o výměře 27 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u bytového 
domu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
405/R/150419: 
 
pacht dvou částí pozemku parc. č. 1100/1 o výměrách 24 m2 a 39 m2, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. K. Čapka, xxx, trvale bytem xxx, za účelem 
zřízení zahrady 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 
 
406/R/150419: 
 
pacht části pozemku parc. č. 815/1 o výměře 75 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Olomoucká, xxx, trvale bytem xxx, za účelem zřízení zahrady 
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 
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407/R/150419: 
 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné uzavření 
vlastní smlouvy a dohody o umístění stavby za účelem zřízení a provozování 
distribuční soustavy kabelového vedení NN  v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová na pozemku parc. č. 2425/1 s ČEZ Distribuce, a.s. IČO: 24729035. Rozsah 
věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí 
smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
za úplatu formou jednorázové odměny ve výši  ve výši 200 Kč za každý započatý metr 
délkový zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku, nejméně však 1 000 Kč. 
K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby. Náklady 
spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene.    
  
Z: Viera Mazalová 
 
408/R/150419: 
 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné uzavření 
vlastní smlouvy a dohody o umístění stavby za účelem zřízení a provozování 
distribuční soustavy kabelového vedení VN  a zařízení pro elektronickou komunikaci – 
trubky HDPE v obci a katastrálním území Moravská Třebová na pozemcích parc. č. 
4031, 2771/56, 2771/55, 2771/70, 2771/37, 1408/8, 2936/6, 2936/125, 2936/124, 
2936/123, 2936/122, s ČEZ Distribuce, a.s. IČO: 24729035. Rozsah věcného břemene 
bude vyznačen v geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení 
věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za úplatu formou 
jednorázové odměny ve výši  ve výši 200 Kč za každý započatý metr délkový zařízení 
uloženého v budoucím služebném pozemku, nejméně však 1 000 Kč. K této částce 
bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby. Náklady spojené s 
uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene.    
  
Z: Viera Mazalová 
 
409/R/150419: 
 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné uzavření 
vlastní smlouvy a dohody o umístění stavby za účelem zřízení a provozování 
distribuční soustavy kabelového vedení VN  a zařízení pro elektronickou komunikaci – 
trubky HDPE v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové na pozemku parc. č.  4445, s ČEZ Distribuce, a.s. IČO: 24729035. Rozsah 
věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí 
smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
za úplatu formou jednorázové odměny ve výši  ve výši 200 Kč za každý započatý metr 
délkový zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku, nejméně však 1 000 Kč. 
K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby. Náklady 
spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene.    
 
410/R/150419: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Školní č. o. 9 v Moravské Třebové se zájemci v pořadí:       
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1. xxx, bytem xxx 
2. xxx, bytem xxx 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
411/R/150419: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Bránské č. o. 17 v Moravské Třebové se zájemci v pořadí:       
1. xxx, bytem xxx 
2. xxx, bytem xxx 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
412/R/150419: 
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4A o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 
23 v Moravské Třebové se zájemci v pořadí: 
1. xxx, bytem xxx na dobu určitou 1 rok 
2. xxx, bytem xxx na dobu určitou 3 měsíce 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
413/R/150419: 
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4B o velikosti 1 + 0 na nám. T. G. Masaryka č. o. 
23 v Moravské Třebové se zájemci v pořadí: 
1. xxx, bytem xxx na dobu určitou 1 rok 
2. xxx, bytem xxx na dobu určitou 3 měsíce 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců.  
  
Z: Viera Mazalová 
414/R/150419: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové se zájemci v pořadí:       
1. xxx, ubytovaným na městské ubytovně v Moravské Třebové, Předměstí, č. p. 1468, 
ul. Brněnská č. o. 50 
2. xxx a xxx, oba bytem xxx 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců.  
  
Z: Viera Mazalová 
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415/R/150419: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové se zájemci v pořadí:       
1. xxx, ubytovaným na městské ubytovně v Moravské Třebové, Předměstí, č. p. 1468, 
ul. Brněnská č. o. 50 
2. xxx, bytem xxx 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
416/R/150419: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
 
- byt č. 5 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem tamtéž, s platností od 01.05.2019 s podmínkou úhrady závazku vůči městu po 
splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy  
- byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 124 v Moravské Třebové se xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.05.2019  
- byt č. 20 o velikosti 2 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.05.2019  
- byt č. 6 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, bytem tamtéž, 
s platností od 01.05.2019 
- byt č. 3 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 12 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.05.2019 
- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx, bytem tamtéž, 
s platností od 01.05.2019 
- byt č. 9 o velikosti 1 + 1 v ul. Školnín č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx, bytem tamtéž, 
s platností od 01.05.2019  
- byt č. 11 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx, bytem tamtéž, 
s platností od 01.05.2019 
- byt č. 12 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, bytem tamtéž, 
s platností od 01.05.2019 
- byt č. 9 o velikosti 1 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.05.2019 
 
Z: Viera Mazalová 
 
417/R/150419: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové se zájemci v pořadí:       
1. xxx, bytem xxx 
2. xxx, bytem xxx 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců.  
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Z: Viera Mazalová 
 
418/R/150419: 
 
uzavření smlouvy o výstavbě mezi Bytovým družstvem Holandská 6810, Moravská 
Třebová, IČO: 27554511, se sídlem Holandská 1398/8, Předměstí, 571 01 Moravská 
Třebová jako stavebníkem a Městem Moravská Třebová jako vlastníkem, za účelem 
výstavby nového fasádního komínu a technického vedení tepelného čerpadla nad 
pozemkem parc. č. 2711/54 ve vlastnictví Města Moravská Třebová, dle předloženého 
návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
419/R/150419: 
 
uzavření Závěrkových listů s vítězem výběrového řízení na dodávku zemního plynu v 
rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh (maloodběr) 
a nad 630 MWh (velkoodběr) pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové 
organizace a obchodní společnost od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, firmou Pražská 
plynárenská, a.s., IČO: 60193492, se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové 
Město. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
420/R/150419: 
 
uzavření Závěrkových listů s vítězem výběrového řízení na dodávku elektřiny v rámci 
sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí pro město 
Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost od 1. 1. 2020 
do 31. 12. 2021, firmou E.ON Energy, a.s., IČO: 26078201, se sídlem F.A.Gerstnera 
2151/6, 370 49  České Budějovice. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
421/R/150419: 
 
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.      
  
Z: Viera Mazalová 
 
422/R/150419: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení techniky a kontejnerů pro SD 
v Moravské Třebové" firmu Komunální technika, s.r.o., Boleslavská 1544, 250 01 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČO: 26684055. 
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Z: Miroslav Netolický 
 
423/R/150419: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení 
techniky a kontejnerů pro SD v Moravské Třebové" firmou Komunální technika, s.r.o., 
Boleslavská 1544, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČO: 26684055, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Miroslav Netolický 
 
424/R/150419: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Kanalizace ul. Lanškrounská Moravská 
Třebová" firmu KAVE Bau s.r.o., se sídlem K Dolíčku 66, Nové Jesenčany, 530 02 
Pardubice, IČO: 24135658. 
  
Z: Miroslav Netolický 
 
425/R/150419: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Kanalizace 
ul. Lanškrounská Moravská Třebová" firmou KAVE Bau s.r.o., se sídlem K Dolíčku 66, 
Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice, IČO: 24135658, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Miroslav Netolický 
 
426/R/150419: 
 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen ŘSD), se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, 
IČO: 65993390 v souladu s předloženým návrhem. 
Z: Miroslav Netolický 
 
427/R/150419: 
 
následující limity mzdových prostředků příspěvkových organizací města na rok 2019: 
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1. Kulturní služby města Moravská Třebová - limit mzdových prostředků (vč. 

náhrad, bez zákonných odvodů, vč. OON) - 4.981.000 Kč 

 
2. Sociální služby města Moravská Třebová - limit mzdových prostředků (vč. 

dotace z MPSV, náhrad, bez zákonných odvodů, vč. OON) - 34.900.000 Kč 

 
3. Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy – limit 

mzdových prostředků (bez dotací z MŠMT, vč. náhrad, bez zákonných odvodů, 

vč. dotací poskytnutých od jiných subjektů) - 650.000 Kč  

 
4. Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy - limit 

mzdových prostředků (bez dotací MŠMT, vč. náhrad, bez zákonných odvodů) - 

240.000 Kč 

 
5. I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy - limit 

mzdových prostředků (bez dotací MŠMT, vč. náhrad bez zák. odvodů, vč. OON) 

- 324.000 Kč 

 
6. II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy - limit 

mzdových prostředků (bez dotací MŠMT, vč. náhrad, bez zák. odvodů, vč. 

OON) - 234.000 Kč 

 
7. Základní umělecká škola Moravská Třebová limit mzdových prostředků (bez 

dotace MŠMT, OON bez zákonných odvodů) - 50.000 Kč 

 
8. Dům dětí a mládeže Moravská Třebová - limit mzdových prostředků (bez dotací 

MŠMT, bez zákonných odvodů, vč. OON) - 400.000 Kč 

 
9. Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové - limit mzdových 

prostředků (vč. náhrad, bez zákonných odvodů, vč. OON) - 2.090.000 Kč 

  
Z: Dana Buriánková 
 
428/R/150419: 
 
uzavření smlouvy o dozorovém auditu bezpečnosti informací a informačních 
technologií s vykonavateli CQS z. s., se sídlem: Prosecká 412/74. 190 00 Praha 9 – 
Prosek, IČO: 69346305 a Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s.p., IČO: 
00001481, se sídlem v Praze 8, Pod Lisem 129, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Jana Zemánková 
T: 25.04.2019 
 
429/R/150419: 
 
uzavření smlouvy o atestaci dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné 
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správy (ISVS) podle zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 529/2006 Sb. s vykonavatelem Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s.p., IČO: 
00001481,  se sídlem v Praze 8, Pod Lisem 129 podle předloženého návrhu. 
  
Z: Jana Zemánková 
T: 25.04.2019 
 
430/R/150419: 
 
prodej mobilního telefonu značky Huawei P8 Lite Dual SIM (inventární číslo OVV 1827) 
JUDr. Janě Zemánkové, vedoucí odboru kanceláře starosty a tajemníka, v souladu s 
předloženým návrhem kupní smlouvy. 
  
Z: Pavel Šafařík 
 
431/R/150419: 
 
počet zaměstnanců města Moravská Třebová, zařazených do městské policie, v 
období od 01.05.2019 na celkem 14 osob ve struktuře: 
a) 11 strážníků městské policie, 

b) 1 „jiný zaměstnanec obce“ zařazený do městské policie v profesi „Asistent 

prevence kriminality“(v rámci Dohody o vytvoření pracovní příležitosti v rámci 

veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku) do 30.04.2020, 

c) 1 „jiný zaměstnanec obce“ zařazený do městské policie v profesi „obsluha 

Městského kamerového dohlížecího systému“ na dobu neurčitou, 

d) 1 „jiný zaměstnanec obce“ zařazený do městské policie v profesi „obsluha 

Městského kamerového dohlížecího systému“ na dobu určitou do 30.04.2020. 

  
Z: Radovan Zobač 
 
432/R/150419: 
 
uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
a poskytnutí příspěvku s Úřadem práce ČR, IČO: 72496991 v souladu s předloženým 
vzorem. 
  
Z: Radovan Zobač 
 
433/R/150419: 
 
výjimku z vnitřního předpisu č. 7/2016, směrnice Zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu na nákup a instalaci cloudové verze informačního systému pro Městskou 
policii Moravská Třebová MP Manager. Informační systém MP Manager nainstaluje a 
zprovozní na základě objednávky společnost FT Technologies a.s., U Sokolovny 253, 
783 14, Bohuňovice, IČO: 26833620. 
  
Z: Radovan Zobač 
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434/R/150419: 
 
uzavření licenční smlouvy č. SML – 0106/19 mezi Městem Moravská Třebová a 
společností FT Technologies a.s., U Sokolovny 253, 783 14 Bohuňovice, IČO: 
26833620, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Radovan Zobač 
 
435/R/150419: 
 
uzavření smlouvy o pronájmu dětského dopravního hřiště na ul. Zahradnické v 
Moravské Třebové s Autoklubem Moravská Třebová v AČR, Olomoucká 590/40, 
Moravská Třebová, IČO: 15034381, v souladu s předloženým návrhem.  
  
Z: Radovan Zobač 
 
436/R/150419: 
 
výpůjčku nádvoří zámku Ing. Heleně Gálové, PS Háčko, Staré Město 148, PSČ: 569 
32, na akci Roztančený zámek dne 30.05.2019.  
  
437/R/150419: 
 
výpůjčku dvorany muzea Gymnáziu, Moravská Třebová, Svitavská 310 dne 31. 5. 
2019 pro předávání maturitních vysvědčení studentům. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
438/R/150419: 
 
předložené memorandum o spolupráci mezi městem Moravská Třebová, Kongregací 
Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi, IČO: 
00406171, se sídlem Olomouc, Hrnčířská 127/12, PSČ: 779 00 a Římskokatolickou 
farností Moravská Třebová, IČO: 46452249, se sídlem Moravská Třebová, Kostelní 
nám. 24/3, PSČ: 571 01, jehož obsahem je navázání budoucí spolupráce. 
  
 
439/R/150419: 
 
výjimku z vnitřního předpisu č. 7/2016, směrnice Zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu na zpracování Generelu zeleně města Moravská Třebová. Tato dodávka bude 
realizována bez zadávacího řízení podnikatelem Ing. Lukášem Šteflem, Ph.D., se 
sídlem: Komenského 311/17, 691 45 Podivín, IČO: 87804565. 
  
Z: Miroslav Netolický 
 
440/R/150419: 
 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Koclířov, předmětem které je výkon sjednaných 
činností městské policie na území obce Koclířov, podle předloženého návrhu, neboť 
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město Moravská Třebová je schopno zajistit místní záležitosti veřejného pořádku podle 
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zejména 
přispívat k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížet na dodržování pravidel 
občanského soužití, podílet se v rozsahu stanoveném výše uvedeným zákonem nebo 
zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 
komunikacích, podílet se na prevenci kriminality, včetně dohledu nad dodržováním 
obecně závazných vyhlášek obce Koclířov vydaných na úseku místních záležitostí 
veřejného pořádku, a to v souvislosti s konáním hudebního festivalu „Hřebečský 
Slunovrat 2019“, pořádaného městem Moravská Třebová, městem Svitavy, obcí 
Koclířov a obcí Kamenná Horka dne 15.06.2019. 
  
Z: Bedřich Kodym 
T: 30.04.2019 
 
441/R/150419: 
 
poskytnutí výjimky z vnitřního předpisu č. 7/2016, směrnice Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu  na dodávky a služby související se vstupenkovým systémem 
Colosseum. Tyto dodávky a služby bude v příspěvkové organizaci Kulturní služby 
města Moravská Třebová realizovat společnost Perfect System, s.r.o., se sídlem 
Radlická 3301/68, Praha 5 Smíchov, IČO: 26480981. 
  
Z: Hana Horská 
 
442/R/150419: 
 
předložená „Pravidla zapojení občanů – participativní rozpočet 2019“, pilotní projekt 
pro zapojení občanů částí města Boršov, Sušice  a Udánky do procesů rozhodování v 
Moravské Třebové. 
  
443/R/150419: 
 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvy o dílo č. SN-TSMT/1/2019 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, v souladu s předloženým návrhem. 
  
444/R/150419: 
 
uzavření smlouvy o dílo s firmou SAMAB PRESS GROUP, a. s. se sídlem Cyrilská 
357/14, 602 00 Brno, IČO: 25524291, podle předloženého návrhu. 
  
445/R/150419: 
 
bezplatné přidělení parkovacích karet dle nařízení rady města č. 1/2009 a ustanovení 
odst. 8 Ceníku pro zaměstnance města Moravská Třebová zařazené do městského 
úřadu a zaměstnance příspěvkových organizací města Moravská Třebová z důvodu 
veřejného zájmu, a to speciálních dočasných karet na období dopravního omezení – 
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uzavírky ulice Lanškrounská, s omezením, že parkování na základě těchto 
parkovacích karet je povoleno pouze v pracovní dny.      
  
446/R/150419: 
 
provedení rekonstrukce kanalizace v ulici Olomoucké dle předložené varianty č. 2. 
  
Z: Miroslav Netolický 
 
447/R/150419: 
 
předložené odpisové plány pro rok 2019 následujících příspěvkových organizací 
města Moravské Třebové: 
1. Sociální služby města Moravská Třebová 
2. Kulturní služby města Moravská Třebová 
3. II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy  
4. Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 
5. Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 
6. Základní škola Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy 
7. Základní umělecká škola Moravská Třebová 
8. Dům dětí a mládeže Moravská Třebová 
  
Z: Dana Buriánková 
 
448/R/150419: 
 
poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem za rok 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, 

- PaedDr. Haně Horské, ředitelce Kulturních služeb města Moravská Třebová, 

dle předloženého návrhu. 
Tyto odměny budou vyplaceny ze mzdových prostředků příslušné příspěvkové 
organizace, nemají vliv na rozpočet města. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
 



Město Moravská Třebová 
12 

 Usnesení rady města ze dne  15.04.2019 

449/R/150419: 
 
výjimku z vnitřního předpisu č. 7/2016, směrnice Zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, na uzavření smlouvy o poskytování právních služeb ve znění dodatku č. 1 s 
Advokátní kanceláří JUDr. Jiří Bureš, JUDr. Jiří Bureš, advokát, se sídlem: Prvního 
pluku 621/8a, 18600 Praha 8, IČO: 01655434, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Jana Zemánková 
T: 30.04.2019 
 
450/R/150419: 
 
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytování právních služeb s Advokátní kanceláří 
JUDr. Jiří Bureš, JUDr. Jiří Bureš, advokát, se sídlem: Prvního pluku 621/8a, 18600 
Praha 8, IČO: 01655434, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Jana Zemánková 
T: 30.04.2019 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
451/R/150419: 
 
schválit záměr prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Nová" v 
Moravské Třebové: 
1. Pozemek parc. č. 1193/3 o výměře 1.366 m2, druh pozemku ostatní plocha, který 

vznikl dle GP č. 3094-664/2018, vyhotoveného Geodézií Svitavy, potvrzeného KÚ 

pro Pardubický kraj dne 02.01.2019 v obci a katastrálním území Moravská 

Třebová, část Předměstí, 

2. Pozemek parc. č. 1193/9 o výměře 1.063 m2, druh pozemku ostatní plocha, který 

vznikl dle GP č. 3094-664/2018, vyhotoveného Geodézií Svitavy, potvrzeného KÚ 

pro Pardubický kraj dne 02.01.2019v obci a katastrálním území Moravská 

Třebová, část Předměstí, 

3. Pozemek parc. č. 1193/10 o výměře 1.186 m2, druh pozemku ostatní plocha, který 

vznikl dle GP č. 3094-664/2018, vyhotoveného Geodézií Svitavy, potvrzeného KÚ 

pro Pardubický kraj dne 02.01.2019 v obci a katastrálním území Moravská 

Třebová, část Předměstí,    

4. Pozemek parc. č. 1193/11 o výměře 1.200 m2, druh pozemku ostatní plocha, který 

vznikl dle GP č. 3094-664/2018, vyhotoveného Geodézií Svitavy, potvrzeného KÚ 

pro Pardubický kraj dne 02.01.2019  v obci a katastrálním území Moravská 

Třebová, část Předměstí,    

 
dle předložených podmínek, které budou součástí tohoto oznámení a zároveň budou 
součástí formuláře žádosti o tyto pozemky. Prodej bude realizován formou losování. V 
kupních smlouvách bude zakotveno právo věcné  - zákaz zcizení, do doby zápisu 
zkolaudované stavby rodinného domu. 
  
Z: Viera Mazalová 
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452/R/150419: 
 
schválit komisi pro losování kupujících stavebních pozemků v lokalitě "Nová" ve 
složení: 
- Ing. Miloš Mička, předseda komise a losující  

- Ing. Daniela Maixnerová 

- Bc. Viera Mazalová 

- Jana Fabianová 

- Eva Štěpařová  

- Mgr. Miroslav Muselík 

 
453/R/150419: 
 
schválit termín losování o pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Nová"  v 
Moravské Třebové dne 10.06.2019 ve 14:00 hodin v zasedací síni Městského úřadu v 
Moravské Třebové.    
  
454/R/150419: 
 
schválit předložené podmínky prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v 
lokalitě "Nová" v Moravské Třebové.   
  
455/R/150419: 
 
schválit cenu pozemků v lokalitě "Nová" ve výši 520 Kč/m2 + DPH.    
  
Z: Viera Mazalová 
 
456/R/150419: 
 
schválit prodej 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 xxx, bytem xxx 
za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 880.000 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
457/R/150419: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 921/1 o výměře 368 m2, druh pozemku zahrada, 
pozemku parc. č. 921/2 o výměře 59 m2, druh pozemku zastavěná plocha, jehož 
součástí je stavba garáže bez č. p./ č. e.  a pozemku parc. č. 930/3 o výměře 2 m2, 
druh pozemku ostatní plocha vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Lázeňská, xxx, bytem xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši  415.000 Kč + 
DPH,  kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.            
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Z: Viera Mazalová 
 
458/R/150419: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 111 o výměře 5.624 m2, druh pozemku ovocný sad v 
obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové manželům 
xxx, bytem xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši  562.400 Kč + DPH,  kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.            
  
Z: Viera Mazalová 
 
459/R/150419: 
 
schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí mimořádného členského 
příspěvku (neinvestiční účelové dotace) č. OF 0061/18 na financování realizace 
projektu Kompostéry pro obce Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska č. 
CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003967 s Regionem Moravskotřebovska a Jevíčska, se 
sídlem nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 69834458 v souladu 
s předloženým návrhem. 
 
460/R/150419: 
 
schválit uzavření předložené kupní smlouvy mezi městem Moravská Třebová a 
Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem se sídlem Husinecká 1024/11a, 
Praha 3, IČO: 01312774 ve věci koupě pozemků parc. č. 2936/186 o výměře 2.649 
m2, druh pozemku orná půda, parc. č. 2936/187 o výměře 15.084 m2, druh pozemku 
orná půda a parc. č. 2936/188 o výměře 7.689 m2, druh pozemku orná půda vše v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová. 
  
461/R/150419: 
 
schválit předloženou zprávu o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného 
majetku, zásob, pohledávek, závazků a cenin města Moravská Třebová k 31. 12. 2018. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
462/R/150419: 
 
zrušit vnitřní předpis č. 3/2009, Pravidla pro poskytování dotací na opravy, 
modernizace a údržbu domů z fondu rozvoje bydlení, který deklaroval postup při 
poskytnutí  finančních prostředků podle dříve zrušené směrnice č. 7/2007 (Pravidla 
pro prodej bytových domů a jednotek). 
  
Z: Jana Zemánková 
T: 02.05.2019 
 
 
 
463/R/150419: 
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udělit Cenu města za rok 2018 otci Šebestiánovi (P. Pavel Šebestián Smrčina, OFM). 
  
464/R/150419: 
 
povolit, v souladu s § 23 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, 
výjimku z nejnižšího počtu žáků přípravné třídy Základní škole Moravská Třebová, Čs. 
armády 179, okres Svitavy pro školní rok 2019/2020. 
  
Z: Mgr. Zdenka Šafaříková 
 
465/R/150419: 
 
povolit, v souladu s § 23 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, 
výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní škole Moravská Třebová, Čs. armády 179, 
okres Svitavy pro školní rok 2019/2020. 
  
Z: Mgr. Zdenka Šafaříková 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
466/R/150419: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
467/R/150419: 
 
předložený zápis z jednání komise životního prostředí rady města ze dne 28.03.2019. 
 
468/R/150419: 
 
předložený zápis z jednání komise rady města pro investice a strategické plánování 
ze dne 09.04.2019. 
  
469/R/150419: 
 
předložený zápis z jednání bytové komise rady města dne 08.04.2019. 
  
470/R/150419: 
 
předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti konané 
dne 27.03.2019.  
 
471/R/150419: 
 
předložený zápis ze schůze Samosprávné komise Boršov ze dne 26.03.2019.  
 
472/R/150419: 
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vítěze výběrového řízení na dodávku zemního plynu v rámci sdružených služeb 
dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh (maloodběr) a nad 630 MWh 
(velkoodběr) pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní 
společnost od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021,  firmu Pražská plynárenská, a.s., IČO: 
60193492, se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
473/R/150419: 
 
vítěze výběrového řízení na dodávku elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky 
elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí pro město Moravská Třebová, jeho 
příspěvkové organizace a obchodní společnost od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, firmu 
E.ON Energie, a.s., IČO: 26078201, se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49  České 
Budějovice.  
  
474/R/150419: 
 
předloženou zprávu o průběhu stavby Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého. 
  
Z: Miroslav Netolický 
 
475/R/150419: 
 
předloženou zprávu o činnosti Městské policie Moravská Třebová za období leden až 
prosinec 2018.   
  
Z: Radovan Zobač 
 
476/R/150419: 
 
předložený záměr změny sídla Městské policie Moravská Třebová s cílem zvýšení 
bezpečnosti v centru města.  
  
Rada města jmenuje: 
 
477/R/150419: 
 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění a ustanovením § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 
Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, konkursní komisi na 
obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola 
Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy: 
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- člen určený zřizovatelem (předseda) - Ing. Miloš Mička 

- člen určený zřizovatelem - Ing. Daniela Maixnerová 

- člen určený krajským úřadem - Mgr. Hana Pochobradská 

- odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství - Mgr. Miloslav 

Parolek  

- školní inspektor České školní inspekce - Mgr. Jaroslav Loučka 

- pedag. pracovník příslušné přísp. organizace - Mgr. Bc. Alice Medříková 

- člen školské rady ZŠ Palackého - Mgr. Eva Izáková 

 
Z: Dana Buriánková 
 
478/R/150419: 
 
Mgr. Petru Zábranovou vedoucí Odboru kanceláře starosty a tajemníka Městského 
úřadu Moravská Třebová ke dni 01.07.2019. 
 
Rada města pověřuje: 
 
479/R/150419: 
 
starostu města Ing. Tomáše Kolkopa k jednání s firmou ATEK  a. s. ve věci možného 
příštího prodeje a podmínek prodeje části pozemků, které město nabude z vlastnictví 
ČR - Státního pozemkového úřadu.    
  
480/R/150419: 
 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění a ustanovením § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o 
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, v rámci konkursního řízení na 
obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola 
Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy, Bc. Ivanu Kelčovou DiS. funkcí 
tajemníka konkursní komise. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
481/R/150419: 
 
jednatelku Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. k podpisu Dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. SN-TSMT/1/2019 s firmou KOLP, s.r.o. Kamenná 4b, 639 00 Brno, 
IČO: 60110066. 
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Rada města zřizuje: 
 
482/R/150419: 
 
Odbor investic a správy majetku Městského úřadu Moravská Třebová s účinností od 
01.09.2019 s následující strukturou: 
- vedoucí odboru 
- 3 pracovníci správy majetku 
- 2 pracovníci agendy místních poplatků 
- koordinátor Zdravého města a místní Agendy 21 
- 3 pracovníci investic 
- asistent  
- projektový a dotační specialista 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
483/R/150419: 
 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávací řízení 
na veřejnou zakázku na zhotovitele akce "Chodník ulice Olomoucká - II. etapa, 
Moravská Třebová" a schvaluje:  
 
1.  Hodnotící komisi ve složení:  
-  Pavel Mitáš - člen 
-  Ing. Tomáš Kolkop – člen, Ing. Daniela Maixnerová - náhradník  
-  JUDr. Miloš Izák - člen, Miroslav Jurenka - náhradník 
-  Ing. Dušan Sejbal – člen, Ing. Libor Kocum – náhradník 
-  Ludmila Lišková – člen, Karel Musil - náhradník  
 
3. Hodnotící kritéria obsažená v oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění:  
-  Nabídková cena bez DPH – váha 100 %    
 
4.  Seznam firem, které budou osloveny přímo: 
-  STRABAG a.s, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744 
-  SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3, IČO: 
48035599 
-  M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868 
-  SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl, IČO: 25274104 
-  COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005 
-  Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČO: 
25253361    
  
Z: Miroslav Netolický 
 
484/R/150419: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku "Oprava dešťové kanalizace ul. Pod 
Hamry, Jevíčská" a schvaluje:  
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1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k podání nabídky:  
- IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 
00 Olomouc, IČO: 25869523 
- Ulehla Ivan s.r.o., Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy, IČO: 29212375 
- Stavební vodohospodářská, s.r.o., Moravská Třebová - Předměstí, Olomoucká 
139/4, PSČ 57101, IČO: 28771346   
- TRASKO BVT, s.r.o., Na Nouzce 487/8, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, IČO: 
06020666  
- ARROW , spol. s r. o., Jevíčská 606/55, Moravská Třebová, Předměstí, IČO: 
46504371 
- VHOS, a. s., Nádražní 1430/6, Moravská Třebová, Předměstí, IČO: 48172901 
- KAVE Bau s.r.o., se sídlem K Dolíčku 66, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice, IČO: 
24135658 

 

2. Hodnotící komisi ve složení:  
- Ing. Miloš Mička - člen 
- Miroslav Jurenka - člen 
- Karel Musil - člen 
 
3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- celková nabídková cena včetně DPH – 100 %   
  
Z: Miroslav Netolický 
 
485/R/150419: 
 
výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí - vedoucího Odboru finančního 
Městského úřadu Moravská Třebová v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Tereza Sísová 
 
486/R/150419: 
 
výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí - vedoucího Odboru investic a správy 
majetku Městského úřadu Moravská Třebová v souladu s předloženým návrhem.  
  
Rada města ruší: 
 
487/R/150419: 
 
své usnesení č. 3860/R/060818, kterým schválila pacht tří částí pozemku parc. č. 
1100/1 o výměrách 6 m2, 39 m2, 24 m2, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
ul. K. Čapka, xxx, bytem xxx, za účelem zřízení zahrady u bytového domu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
488/R/150419: 
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své usnesení č. 3861/R/060818, kterým schválila pacht části pozemku parc. č. 815/1 
o výměře 75 m2, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, v ul. Olomoucké, xxx, 
bytem xxx, za účelem zřízení zahrady u bytového domu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
489/R/150419: 
 
své usnesení č. 248/R/180219, kterým vyhlásila veřejnou zakázku: „Rekonstrukce 
elektroinstalace 1.NP v ZŠ Čs. armády, Moravská Třebová“. 
  
Z: Miroslav Netolický 
 
490/R/150419: 
 
Odbor majetku města a komunálního hospodářství a Odbor rozvoje města Městského 
úřadu Moravská Třebová k datu 31.08.2019. 
  
Rada města ukládá: 
 
491/R/150419: 
 
starostovi města zajistit realizaci přesunu sídla městské policie dle předloženého 
návrhu. 
  
492/R/150419: 
 
ukládá tajemnici městského úřadu zpracovat v souvislosti se schválenými 
organizačními změnami dodatek a úplné znění vnitřního předpisu č. 1/2018, 
Organizační řád Městského úřadu Moravská Třebová. 
  
Z: Tereza Sísová 
T: 31.08.2019 
 
493/R/150419: 
 
místostarostovi předložit radě města zprávu o zapojení občanů do pilotního projektu 
participativní rozpočet 2019 a návrh dalšího postupu zapojení občanů města do 
procesů rozhodování v Moravské Třebové. 
 
V Moravské Třebové 15.04.2019 
Zapsal: Tereza Sísová 
 
 

Ing. Tomáš Kolkop 
starosta města 

  Ing. Miloš Mička                 Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města                    místostarostka města 
 


