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Usnesení 
 
z 18. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 08.07.2019 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
Rada města schvaluje: 
 
688/R/080719: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
689/R/080719: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 203 o velikosti 2 + 0 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 
 
690/R/080719: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce 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 
2. xxx, bytem xxx   
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
691/R/080719: 
 
uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o dočasném užívání pozemků č. 46/97 
uzavřené mezi Městem Moravská Třebová jako pronajímatelem a xxx jako 
nájemcem, dle předloženého návrhu ke dni 31. 7. 2019. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
692/R/080719: 
 
uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o dočasném užívání pozemků č. 52/97 
uzavřené mezi Městem Moravská Třebová jako pronajímatelem a xxx jako 
nájemcem, dle předloženého návrhu ke dni 31. 7. 2019. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
693/R/080719: 
 
uzavření Dohody o ukončení Nájemní smlouvy č. 15/2009 uzavřené mezi Městem 
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Moravská Třebová jako pronajímatelem a xxx jako nájemcem, dle předloženého 
návrhu ke dni 31. 7. 2019. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
694/R/080719: 
 
společnou výpůjčku části pozemku parc. č. 1100/1 o výměře 390 m2 užívané jako 
společný dvůr a zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. K. 
Čapka, za účelem údržby a sečení trávy a pacht části pozemku parc. č. 1100/1 o 
výměře 67 m2, xxx, trvale bytem xxx, 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 
 
695/R/080719: 
 
společnou výpůjčku části pozemku parc. č. 1100/1 o výměře 390 m2 užívané jako 
společný dvůr a zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. K. 
Čapka, za účelem údržby a sečení trávy a pacht části pozemku parc. č. 1100/1 o 
výměře 15 m2, xxx, trvale bytem xxx, 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 
 
696/R/080719: 
 
společnou výpůjčku části pozemku parc. č. 1100/1 o výměře 390 m2 užívané jako 
společný dvůr a zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. K. 
Čapka, za účelem údržby a sečení trávy a pacht části pozemku parc. č. 1100/1 o 
výměře 42 m2, xxx, trvale bytem xxx, 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 
 
697/R/080719: 
 
společnou výpůjčku části pozemku parc. č. 1100/1 o výměře 390 m2 užívané jako 
společný dvůr a zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. K. 
Čapka, xxx, trvale bytem xxx, za účelem údržby a sečení trávy. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
698/R/080719: 



Město Moravská Třebová 
3 

 Usnesení rady města ze dne  08.07.2019 

 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 3618/1 o výměře 466 m2 (jednalo by se cca o 
30 m2), druh pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
699/R/080719: 
 
Nabytí nemovitých věcí v dražbě - podle § 40 zákona o obcích usnesení, jímž 
zastupitelstvo obce nebo rada obce rozhodly o nabytí věci v dražbě, se až do 
ukončení dražby nezpřístupňují podle tohoto zákona ani neposkytují podle jiného 
právního předpisu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
700/R/080719: 
 
Nabytí nemovitých věcí v dražbě - podle § 40 zákona o obcích usnesení, jímž 
zastupitelstvo obce nebo rada obce rozhodly o nabytí věci v dražbě, se až do 
ukončení dražby nezpřístupňují podle tohoto zákona ani neposkytují podle jiného 
právního předpisu. 
  
701/R/080719: 
 
termín adventního trhu s doprovodným programem na nám. T. G. Masaryka v 
Moravské Třebové dne 30. listopadu 2019 v době od 14:00 do 18:00 hod. Trh se 
bude řídit nařízením rady města č. 1/2011, Tržní řád,  poplatek za prodejní místo 
nebude vybírán a poplatek za odběr elektrické energie bude vybírán dle spotřeby 
elektřiny. Adventní trh bude zajištěn Kulturními službami města Moravská Třebová, 
Technickými službami Moravská Třebová s.r.o., Základní uměleckou školou 
Moravská Třebová, Informačním centrem  a dalšími spolky a organizacemi, které se 
na programu podílely již v loňském roce.    
  
Z: Viera Mazalová 
 
702/R/080719: 
 
uzavření dodatku č. 1 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 17.346.000 Kč (domov 
pro seniory), v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
703/R/080719: 
 
uzavření smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku z Programu obnovy venkova 
Pardubického kraje 2019 (OŽPZ/19/23226) na projekt Město Moravská Třebová – 
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pořízení party stanů s MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s., se sídlem 
Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČO: 27505189, v souladu s předloženým 
návrhem. 
  
Z: Ludmila Lišková 
 
704/R/080719: 
 
opravu usnesení č. 615/R/100619: 
 
Původní znění: 
Rada města schvaluje úhradu ztráty hospodaření příspěvkové organizace Sociální 
služby města Moravská Třebová v roce 2018 ve výši 582.575,55 Kč z rezervního fondu 
organizace. 
 
Nové znění: 
Rada města schvaluje úhradu ztráty hospodaření příspěvkové organizace Sociální 
služby města Moravská Třebová v roce 2018 ve výši 582.572,55 Kč z rezervního fondu 
organizace. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
705/R/080719: 
 
poskytnutí výjimky z vnitřního předpisu č. 7/2016, Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu,  na tisk propagačních materiálů a tiskovin do 31.12.2019. 
Příspěvková organizace Kulturní služby města Moravská Třebová není povinna při 
tisku propagačních materiálů a tiskovin do 31.12.2019 postupovat v souladu se 
směrnicí č. 7/2016. Tisk propagačních materiálů a tiskovin bude do 31.12.2019 
zajišťovat firma CHAS – MT s.r.o., se sídlem Svitavská 3/13, 571 01 Moravská 
Třebová, IČO: 27530302. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
706/R/080719: 
 
uzavření dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 7721041863 s Kooperativa pojišťovnou, 
a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČO: 47116617, v 
souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
707/R/080719: 
 
úpravu provozní doby Turistického informačního centra Moravská Třebová: 
 

pondělí  - pátek 8:30 - 12:30 13:00 - 16:30 celý rok 

sobota 8:30 - 11:30 březen, duben, říjen 

sobota 9:00 - 15:00 květen - září 

neděle 10:00 - 15:00 květen - září 
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státní svátky  10:00 - 15:00 květen - září 

 
Z: Dana Buriánková 
 
708/R/080719: 
 
udělení výjimky z ceníku inzerce v Moravskotřebovském zpravodaji pro subjekty 
podnikající v ulici Lanškrounská s platností do 31. 10. 2019 (srpnové, zářijové a 
říjnové vydání MTZ), v souladu s předloženým návrhem. 
  
709/R/080719: 
 
udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 7/2016, směrnice Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu Základní škole Moravská Třebová, Palackého 1351, na 
dodavatele šatních skříněk. Dodavatelem šatních skříněk bude firma minimalistic 
s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3, IČO: 03055159.  
  
Z: Mgr. Petr Vágner 
 
710/R/080719: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Vybavení učebny fyziky pro Základní 
školu Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy“ – firmu MUPTIP Moravia 
s.r.o., Palackého 1135/27, Nový Jičín, IČO: 16627971. 
  
Z: Mgr. Petr Vágner 
 
711/R/080719: 
 
udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 7/2016, směrnice Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu na akci Hrací prvky na Knížecí louku dodávané firmou 
Hřiště 8D s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČO: 04436857. 
  
Z: Miroslav Netolický 
 
712/R/080719: 
 
uzavření smlouvy s firmou Hřiště 8D s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČO: 
04436857 na akci Hrací prvky na Knížecí louku. 
  
Z: Miroslav Netolický 
 
713/R/080719: 
 
účast Města Moravská Třebová jakožto vedoucího partnera v projektu Na hranici na 
hraně, spolufinancovaného z programu Interreg V-A, registrační číslo projektu 
CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001851. 
  
Z: Miroslav Netolický 
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714/R/080719: 
 
vlastní příspěvek partnera ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů rozpočtu 
partnera, tj. ve výši  36 171,22 € (celkové způsobilé výdaje partnera Města Moravská 
Třebová činí 361 699,22 €) na projekt Na hranici na hraně, spolufinancovaný z 
programu Interreg V-A, registrační číslo projektu 
CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001851. 
  
Z: Miroslav Netolický 
 
715/R/080719: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Management realizace projektu Na 
hranici na hraně, Město Moravská Třebová, registrační číslo 
CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001851" firmu OHGS s.r.o., Tvardkova 1191, 562 01 
Ústí nad Orlicí, IČO: 45536899. 
  
Z: Miroslav Netolický 
 
716/R/080719: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
"Management realizace projektu Na hranici na hraně, Město Moravská Třebová, 
registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001851" firmu OHGS s.r.o., Tvardkova 
1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 45536899, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Miroslav Netolický 
 
717/R/080719: 
 
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory stavební obnovy a 
restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v 
Pardubickém kraji na rok 2019 s Pardubickým krajem, IČO: 70892822, na akci 
„Moravská Třebová, kamenný krucifix na p.p.č. 620/3 – obnova 1.etapa" ve výši 
30.000 Kč, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Miroslav Netolický 
 
718/R/080719: 
 
výpůjčku kinosálu v budově muzea Charitě Moravská Třebová dne 22.9.2019 v 
časovém rozmezí 16:00 – 19:00 dle předloženého návrhu. 
  
719/R/080719: 
 
udělení výjimky ze směrnice č. 7/2016, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
na uzavření rámcové smlouvy s xxx, na zajištění slušného pohřbení (sociálních 
pohřbů), v souladu s předloženým návrhem. 
  
Rada města neschvaluje: 
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720/R/080719: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 2212/1 o výměře 2271 m2, (jednalo by se cca o 
60 m2), druh pozemku trvalý travní porost  v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Vodní.     
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města doporučuje: 
 
721/R/080719: 
 
zařazení Výstupů z Mladého fóra Zdravého města a následné ověřovací Ankety 10P 
do projektového zásobníku Strategického plánu rozvoje města. 
  
Z: Daniela Maixnerová 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
722/R/080719: 
 
prodej pozemku parc. č. 2085/2 o výměře 1.946 m2,  druh pozemku trvalý travní 
porost  v obci a   katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. 
Strážnického xxx, bytem xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 68.110 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
723/R/080719: 
 
schválit výkup podílu id. 4208/10000 na pozemku parc. č. 51/4 o výměře 75 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, který vznikl dle geometrického plánu č. 3133-351/2019 ze 
dne 18.06.2019  v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Město z 
vlastnictví xxx, trvale bytem xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 3.787 Kč, 
která bude prodávajícímu uhrazena do 10 dnů  od podpisu kupní smlouvy. Náklady 
spojené s převodem nemovitosti a náklady na geometrický plán uhradí město 
Moravská Třebová.                
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
724/R/080719: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
 
725/R/080719: 
 
předložený zápis z jednání Samosprávné komise Boršov ze dne 18.06.2019.  
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726/R/080719: 
 
předložený zápis z jednání Samosprávné komise Sušice ze dne 20.06.2019.  
  
727/R/080719: 
 
předložený zápis z jednání komise životního prostředí Rady města Moravská 
Třebová ze dne 13.05.2019. 
  
728/R/080719: 
 
předložený zápis z jednání Komise památkové péče ze dne 26.06.2019. 
  
Z: Mgr. Radko Martínek 
 
729/R/080719: 
 
výstupy Mladého fóra Zdravého města ze 17. dubna 2019 a následné ověřovací 
Ankety 10P, stanovení jednotlivých garantů a řešení jednotlivých problémů města 
Moravská Třebová. 
  
Z: Daniela Maixnerová 
 
730/R/080719: 
 
čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Moravská Třebová, 
Kostelní nám. 21, okres Svitavy do výše 235.000 Kč v roce 2019 k rozvoji činnosti 
organizace.  
  
Z: Mgr. Jaroslava Skácelíková 
 
Rada města zmocňuje: 
 
731/R/080719: 
 
Nabytí nemovitých věcí v dražbě - podle § 40 zákona o obcích usnesení, jímž 
zastupitelstvo obce nebo rada obce rozhodly o nabytí věci v dražbě, se až do 
ukončení dražby nezpřístupňují podle tohoto zákona ani neposkytují podle jiného 
právního předpisu. 
  
Rada města vyhlašuje: 
 
732/R/080719: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku "Obnova střechy – Mateřská škola 
Sušice, Moravská Třebová“ a schvaluje: 
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1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou pro předložení nabídky: 
-  JS Moravská Třebová s.r.o., Linhartice 60, 571 01 Moravská Třebová,     IČO: 
28811852  
-  FAST střechy s.r.o., Smetanova 2065, 547 01 Náchod, IČO: 27537676 
-  DACH SYSTÉM s.r.o., Chválkovická 220/45, 779 00 Olomouc, IČO: 25367501 
-  Bromach spol. s r.o., Dobrovského 83, Žichlínské předměstí, 563 01 Lanškroun, IČO: 
27467520 
-  xxx 
-  xxx 
-  xxx 
-  KOLP, s.r.o., Kamenná 1016/4b, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 60110066 
- xxx 
- xxx 
- xxx 
          
2. Hodnotící komisi ve složení: 
-  Ing. Miloš Mička – člen, Ing. Tomáš Kolkop - náhradník 
-  Miroslav Jurenka – člen, Ing. Daniela Maixnerová - náhradník  
-  Ludmila Lišková – člen, Eva Štěpařová - náhradník  
 
3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
-  celková nabídková cena včetně DPH - 100% 
  
Z: Miroslav Netolický 
 
733/R/080719: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku "Obnova střechy – Mateřská škola 
Piaristická, Moravská Třebová – budova Zvoneček“ a schvaluje: ) 
1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou pro předložení nabídky: 
- JS Moravská Třebová s.r.o., Linhartice 60, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
28811852  
- FAST střechy s.r.o., Smetanova 2065, 547 01 Náchod, IČO: 27537676 
- DACH SYSTÉM s.r.o., Chválkovická 220/45, 779 00 Olomouc, IČO: 25367501 
- Bromach spol. s r.o., Dobrovského 83, Žichlínské předměstí, 563 01 Lanškroun, 
IČO: 27467520 
- xxx  
- xxx 
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- xxx 
- KOLP, s.r.o., Kamenná 1016/4b, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 60110066 
- xxx 
- xxx 
- xxx 
          
2. Hodnotící komisi ve složení: 
- Ing. Miloš Mička – člen, Ing. Tomáš Kolkop - náhradník 
- Miroslav Jurenka – člen, Ing. Daniela Maixnerová - náhradník  
- Ludmila Lišková – člen, Eva Štěpařová - náhradník  
 
3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- celková nabídková cena včetně DPH - 100% 
  
Z: Miroslav Netolický 
 
734/R/080719: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku "Obnova střechy – Mateřská škola 
Tyršova, Moravská Třebová“ a schvaluje: 
 
1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou pro předložení nabídky: 
 
- JS Moravská Třebová s.r.o., Linhartice 60, 571 01 Moravská Třebová,     IČO: 
28811852  
- FAST střechy s.r.o., Smetanova 2065, 547 01 Náchod, IČO: 27537676 
- DACH SYSTÉM s.r.o., Chválkovická 220/45, 779 00 Olomouc, IČO: 25367501 
- Bromach spol. s r.o., Dobrovského 83, Žichlínské předměstí, 563 01 Lanškroun, IČO: 
27467520 
- xxx  
- xxx 
- xxx 
- KOLP, s.r.o., Kamenná 1016/4b, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 60110066 
- xxx 
- xxx 
- xxx 
          
2. Hodnotící komisi ve složení: 
- Ing. Miloš Mička – člen, Ing. Tomáš Kolkop - náhradník 
- Miroslav Jurenka – člen, Ing. Daniela Maixnerová - náhradník  
- Ludmila Lišková – člen, Eva Štěpařová - náhradník  
 
3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- celková nabídková cena včetně DPH - 100% 
  
Z: Miroslav Netolický 
 
Rada města ukládá: 
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735/R/080719: 
 
vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství nechat zpracovat 
prohlášení vlastníka o rozdělení bytového domu č. p.1480 na ul. Nádražní č. o. 17/19 
v Moravské Třebové na jednotky.  
  
736/R/080719: 
 
vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství nechat zpracovat 
znalecké posudky o cenách  bytových jednotek v bytovém domě č. p. 1480 v ul. 
Nádražní  č.o. 17/19 v Moravské Třebové pro jejich prodej.  
 
Rada města odkládá: 
 
737/R/080719: 
 
projednání prodeje pozemku parc. č. 1193/10, ul. Nová, xxx, formou přímého 
prodeje, do doby po provedeném druhém losování pozemků v lokalitě ulice Nová. 
  
Rada města stanovuje: 
 
738/R/080719: 
 
plat ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Moravská Třebová,  Kostelní 
nám. 21, okres Svitavy Mgr. Jaroslavě Skácelíkové od 1. 8. 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, zvláštního a specializačního příplatku ředitelům příspěvkových organizací 
zřizovaných městem Moravská Třebová, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
V Moravské Třebové 08.07.2019 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Kolkop 
starosta města 

 
 
 

Ing. Miloš Mička  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


