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Usnesení 
 
z 15. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.05.2019 

od 17:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
558/R/270519: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
559/R/270519: 
 
záměr prodeje bytové jednotky č. 352/14 o velikosti 2+1 v domě č. p. 352, ul. 
Olomoucká č. o. 38 včetně podílu v rozsahu id. 1555/10000 na společných částech 
budovy, venkovních úpravách a na pozemku parc. č. 2254 o výměře 900 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
Předměstí.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
560/R/270519: 
 
záměr převodu částí pozemků: 
parc. č. 2141 o celkové výměře 2995 m2, jedná se o 86 m2, 
parc. č. 2134 o celkové výměře 291 m2, jedná se o 56 m2, 
parc. č. 2132 o celkové výměře 2095 m2, jedná se o 60 m2, 
vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, v souvislosti se stavbou "I/35 
Moravská Třebová, sanace skalní stěny VD-ZDS + IČ +AD", která bude realizována 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 
00 Praha 4. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
561/R/270519: 
 
záměr výpůjčky částí pozemků: 
parc. č. 2146 o celkové výměře 1546 m2, jedná se o 15 m2, 
parc. č. 2143 o celkové výměře 3377 m2, jedná se o 106 m2, 
parc. č. 2142 o celkové výměře 1084 m2, jedná se o 64 m2, 
parc. č. 2141 o celkové výměře 2995 m2, jedná se o 178 m2, 
parc. č. 2134 o celkové výměře 291 m2, jedná se o 122 m2, 
parc. č. 2175 o celkové výměře 692 m2, jedná se o 683 m2, 
parc. č. 2131 o celkové výměře 2334 m2, jedná se o 1659 m2, 
parc. č. 2132 o celkové výměře 2095 m2, jedná se o 257 m2, 
parc. č. 2129 o celkové výměře 3500 m2, jedná se o 427 m2, 
parc. č. 2127 o celkové výměře 425 m2, jedná se o 411 m2, 
parc. č. 2124/1 o celkové výměře 4542 m2, jedná se o 887 m2, 
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parc. č. 2126/4 o celkové výměře 2120 m2, jedná se o 543 m2, 
vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, v souvislosti se stavbou "I/35 
Moravská Třebová, sanace skalní stěny VD-ZDS + IČ +AD", která bude realizována 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 
00 Praha 4. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
562/R/270519: 
 
záměr převodu pozemku parc. č. 4748/2 o výměře 59 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové.    
  
563/R/270519: 
 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby a následné uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni za účelem 
zřízení a provozování distribuční soustavy kabelového vedení NN  v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová na pozemku parc. č. 437/2 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 200 Kč za každý započatý metr délkový zařízení uloženého v budoucím 
služebném pozemku, nejméně však 1 000 Kč. K této částce bude připočtená daň z 
přidané hodnoty dle zákonné sazby. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí 
oprávněný z věcného břemene.      
  
564/R/270519: 
 
uzavření Dodatku č. 2 k příkazní smlouvě o obstarání správy komunikací, 
kanalizačních vpustí a dopravního značení, která byla dne 3. října 2008 uzavřena 
mezi Městem Moravská Třebová jako příkazcem a Technickými službami Moravská 
Třebová s.r.o. jako příkazníkem, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
565/R/270519: 
 
uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání mezi městem Moravská Třebová jako 
centrálním zadavatelem (centrálním odběratelem) a následujícími subjekty jako 
veřejnými zadavateli (podřazenými odběrateli): 
- ZIKOS, příspěvková organizace,  IČO: 00401986, se sídlem Komenského sady 
1642, Moravské Budějovice, 
- Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace, IČO: 66183596, se sídlem 
Nadační 375/14, Odry, 
- Město Hodonín, IČO: 00284891, se sídlem Masarykovo nám. 53/1, Hodonín, 
- Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, příspěvková organizace, IČO: 70279055, 
se sídlem Hraničářů 617 E, Mikulov,  
z důvodu poptávky po elektrické energii v hladině vysokého napětí na rok 2020, dle 
předloženého návrhu.    



 Město Moravská Třebová 3 

 Usnesení rady města ze dne  27.05.2019 

Z: Viera Mazalová 
 
566/R/270519: 
 
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 s xxx, bytem xxx. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
567/R/270519: 
 
výjimku z Pravidel rady města č. 7/2010, čl. 2, odst. 2., písm. d), tj. zaevidování 
žádosti xxx, bytem xxx, která je dlužníkem města Moravská Třebová.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
568/R/270519: 
 
předání objektu občanské vybavenosti - kavárny na Knížecí louce s číslem popisným 
1665 v části obce Předměstí, Moravská Třebová, ul. Gorazdova č. o. 14, na 
pozemku parc. č. 4044, do správy Technickým službám Moravská Třebová s. r. o., 
IČO: 25970399, s platností od 01.06.2019 se sazbou 230 Kč/měsíčně za správu 
objektu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
569/R/270519: 
 
ukončení smlouvy č. OMM - 0142/17 o nájmu kavárny na Knížecí louce, uzavřené 
dne 06.02.2018 mezi městem Moravská Třebová a Technickými službami Moravská 
Třebová s.r.o., dohodou ke dni 31.05.2019.    
  
Z: Viera Mazalová 
 
570/R/270519: 
 
uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 
11 Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí dotace z Podprogramu 1 - Podpora 
kulturních aktivit na rok 2019 na realizaci akce Moravskotřebovský bramborák ve výši 
10.000 Kč, v souladu s předloženým návrhem.  
  
Z: Dana Buriánková 
 
571/R/270519: 
 
uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 
11 Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí dotace z Podprogramu 1 - Podpora 
kulturních aktivit na rok 2019 na realizaci akce Kejkle a kratochvíle ve výši 10.000 
Kč, v souladu s předloženým návrhem.  
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Z: Dana Buriánková 
 
572/R/270519: 
 
uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 
11 Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 - Podpora 
preventivní péče pro sbírky muzeí a galerií na realizaci projektu restaurování 3 
obrazů Gustava Tauschinského ve výši 20.000 Kč, v souladu s předloženým 
návrhem.  
  
Z: Dana Buriánková 
 
573/R/270519: 
 
dohodu o narovnání se společností EKOTERM CZ s.r.o., IČO: 25307002, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
574/R/270519: 
 
zahraniční služební cestu Ing. Miloše Mičky, JUDr. Miloše Izáka a Ing. Miroslava 
Netolického do partnerského města Vlaardingen v Nizozemí ve dnech 06. - 
09.06.2019.     
  
Z: Dana Buriánková 
 
575/R/270519: 
 
poskytnutí výjimky z vnitřního předpisu č. 7/2016 Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, a to v souladu s bodem 1 písmeno a) článku 12 vnitřního předpisu, 
příspěvkové organizaci Sociální služby města Moravská Třebová ve věci nákupu 2 
ks zvedáků pro potřeby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. 
Dodávku zvedáků zajistí firmy SORAL & HANZLIK Medical s.r.o., IČO: 05457955 a  
HOSPIMED, spol. s r.o., IČO: 00676853.   
  
Z: Milan Janoušek 
 
576/R/270519: 
 
čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská 
Třebová na nákup 2 ks zvedáků v celkové ceně 275.399,14 Kč včetně DPH. 
  
Z: Milan Janoušek 
 
577/R/270519: 
 
předložený aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace Sociální služby 
města Moravská Třebová pro rok 2019.  
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Z: Milan Janoušek 
 
578/R/270519: 
 
udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 7/2016, směrnice Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, na nákup programového vybavení CODEXIS® GREEN. 
Programové vybavení dodá firma ATLAS consulting spol. s r.o., Výstavní 292/13, 
702 00  Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 46578706. 
 
579/R/270519: 
 
uzavření servisní smlouvy programového vybavení CODEXIS® GREEN mezi 
Městem Moravská Třebová a společností ATLAS consulting spol. s r.o., Výstavní 
292/13, 702 00  Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 46578706, v souladu s 
předloženým návrhem.  
  
580/R/270519: 
 
uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 
11 Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí dotace z dotačního programu Spolupráce 
se zahraničními regiony pro rok 2019 na projekt Partnerská spolupráce ZŠ 
Palackého Moravská Třebová/CZ a Klimop Vlaardingen/NL ve výši 10.000 Kč, v 
souladu s předloženým návrhem.  
  
Z: Dana Buriánková 
 
Rada města neschvaluje: 
 
581/R/270519: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 3228/1 o výměře 5.183 m2, (jednalo by se cca 
o 1.800 m2), druh pozemku trvalý travní porost, části pozemku parc. č. 3206/1 o 
výměře 434 m2, (jednalo by se cca o 60 m2, druh pozemku trvalý travní porost a části 
pozemku parc. č. 3206/2 o výměře 537 m2, (jednalo by se cca o 150 m2), druh 
pozemku trvalý travní porost vše  v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
část obce Udánky.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města souhlasí: 
 
582/R/270519: 
 
se zpracováním žádosti o dotaci z OP Životní prostředí na projekt zadržování 
dešťových vod, který bude realizován v areálu v pořadí: 
1) Knížecí louka  
2) ZŠ Palackého 
 
583/R/270519: 
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s nominací Charity Moravská Třebová, IČO: 65993390, na udělení ceny Duhové 
křídlo 2018.    
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
584/R/270519: 
 
schválit podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku města 
pozemku parc. č. 3476/7 o výměře 5 m2, druh pozemku ostatní plocha a pozemku 
parc. č. 3476/6 o výměře 33 m2, druh pozemku ostatní plocha  v obci  Moravská 
Třebová a katastrální území Boršov u Moravské Třebové  z  vlastnictví  
Pardubického kraje se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO: 70892822. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
585/R/270519: 
 
schválit bezúplatný převod pozemku parc. č. 449/10 o výměře 11 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, pozemku parc. č. 449/12 o výměře 5 m 2, druh pozemku ostatní 
plocha, pozemku parc. č. 1947/12 o výměře 1 m2, druh pozemku ostatní plocha  a 
pozemku parc. č. 1947/18 o výměře 1 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše v obci a 
katastrálním území Linhartice, z vlastnictví I. MTZ s.r.o., Sušice č. p. 172, Moravská 
Třebová, IČO: 46505776. Náklady spojené s převodem uhradí město. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
586/R/270519: 
 
schválit podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku města 
pozemku parc. č. 3893/9 o výměře 142 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku 
parc. č. 3893/11 o výměře 10 m2 a pozemku parc. č. 3893/12 o výměře 36 m2, druh 
pozemku ostatní plocha  vše v obci  a katastrálním území Moravská Třebová  z  
vlastnictví  České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČO: 69797111. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
587/R/270519: 
 
schválit podání žádosti o převod a následné nabytí do majetku města těchto 
pozemků: 
parc. č. 3418/1 o výměře 563 m2, 
parc. č. 3533/5 o výměře 18 m2, 
parc. č. 3537/1 o výměře 420 m2,  
parc. č. 3418/3 o výměře 415 m2,  
 
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. 
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588/R/270519: 
 
schválit vklad majetku města inv. č. 3102 TS – vodovodní přípojka Boršov 402 v 
pořizovací ceně 8.858,40 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 bere na vědomí: 
 
589/R/270519: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
 
590/R/270519: 
 
předložený zápis z jednání komise rady města Sbor pro občanské záležitosti ze dne 
02.04.2019. 
 
591/R/270519: 
 
informace o připravovaném projektu „Na hranici na hraně“. 
  
Z: Miroslav Netolický 
 
592/R/270519: 
 
předložené informace k možným dotačním zdrojům pro realizaci projektů na 
zadržování dešťových vod. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
593/R/270519: 
 
informaci o průběhu výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí-vedoucího 
Odboru finančního Městského úřadu Moravská Třebová. 
  
Rada města jmenuje: 
 
594/R/270519: 
 
Bc. Vieru Mazalovou vedoucí Odboru investic a správy majetku Městského úřadu 
Moravská Třebová ke dni 01.09.2019. 
  
Rada města vyhlašuje: 
 
595/R/270519: 
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v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku „Fasády objektů C a D v Sociálních 
službách v Moravské Třebové“ a schvaluje:  
 
1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k podání nabídky:  
- xxx  
- xxx  
- xxx  
- MATI - Moravia s.r.o., Koclířov 204, 569 11 Koclířov u Svitav, IČO: 25969161    
- HPK Stavby s.r.o., Západní 1258/39, 571 01 Moravská Třebová, IČO:24141640  
- JS Moravská Třebová s.r.o., 571 01, Linhartice č. p. 60, IČO: 28811852      
 
2. Hodnoticí komisi ve složení:  
- Ing. Miloš Mička - člen  
- Karel Musil - člen  
- Miroslav Jurenka - člen 
 
3. Hodnoticí kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- celková nabídková cena bez DPH - 100 %    
  
Z: Miroslav Netolický 
 
596/R/270519: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnice Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu zadávací řízení na veřejnou zakázku „Vybavení učebny fyziky pro 
Základní školu Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy“ a schvaluje: 
 
1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: 
- KXN CZ, s.r.o., Říčařova 611/30, Hradec Králové, Plotiště nad Labem, IČO: 
28784111 
- xxx 
- POPROKAN s. r.o., Václava Majera 2669, Louny, IČO: 64051218 
- MUPTIP Moravia s.r.o., Palackého 1135/27, Nový Jičín, IČO: 16627971 
- Školab s.r.o., Víta Nejedlého 1161/1b, Hradec Králové, Slezské Předměstí, 
IČO: 64791793 
 
2. Hodnotící komisi ve složení: 
-  Mgr. Petr Vágner, člen (Mgr. Jana Knödlová – náhradník) 
-  Ing.  Miloš Mička, člen (Ing. Daniela Maixnerová, náhradník) 
-  Mgr. Miroslav Muselík, člen (Mgr. Roman Cápal, náhradník) 
 
3. Hodnoticí kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky:  
− celková nabídková cena včetně DPH – 100 % 
  
Z: Mgr. Petr Vágner 
 
597/R/270519: 
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výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího Odboru finančního Městského úřadu 
Moravská Třebová v souladu s předloženým návrhem. 
 
Rada města ukládá: 
 
598/R/270519: 
 
vedoucí odboru majetku města jednat ve věci prodeje bytové jednotky č. 352/14 na 
ul. Olomoucké č. o. 38, č. p. 352 o ceně ve výši dle znaleckého posudku. 
  
Z: Viera Mazalová 
T: 10.06.2019 
 
599/R/270519: 
 
vedoucí odboru majetku města jednat ve věci zajištění náhradního ubytování pro 
nájemníky bytové jednotky na ul. Olomoucké č. o. 38.  
 
V Moravské Třebové 27.05.2019 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Kolkop 
starosta města 

 
 
 

Ing. Miloš Mička  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


