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Usnesení 
 
z 19. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 22.07.2019 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na:  
  
 
Rada města schvaluje: 
 
739/R/220719: 
 

předložený program schůze rady města. 
  
 

740/R/220719: 
 

pacht části pozemku parc. č. 994/2 o výměře 39 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Tyršova, 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 
 
741/R/220719: 
 

uzavření Smlouvy o krátkodobém pronájmu části nebytového prostoru - Latinské 
vinárny včetně sociálního zařízení v objektu č. p. 25 na Kostelním náměstí č. o. 1 v 
Moravské Třebové na dobu kratší než 30 dnů se Vzdělávacím centrem IdeaHELP, 
AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o., IČO: 13584286, se sídlem Žamberk, PSČ 564 01, 
Klostermanova 1258, za účelem realizace poradenských programů. Nájemné je 
stanoveno dohodou ve výši 100 Kč/hod. bez DPH.  V ceně nájmu jsou již zahrnuty 
náklady na energie a úklid. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
742/R/220719: 
 

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor uzavřené dne 8. 
12. 2004 mezi Městem Moravská Třebová jako půjčitelem a Kulturními službami 
města Moravská Třebová, IČO: 00371769, se sídlem Svitavská 315/18, 571 01 
Moravská Třebová, jako výpůjčitelem, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
743/R/220719: 
 

uzavření Dohody o ukončení příkazní smlouvy o obstarání správy nemovitostí ze dne 
1. 7. 2005 uzavřené mezi Městem Moravská Třebová jako příkazcem a Technickými 
službami Moravská Třebová s.r.o. jako příkazníkem, IČO: 25970399, se sídlem 
Zahradnická 1412/21, 571 01 Moravská Třebová, dle předloženého návrhu ke dni 30. 
6. 2019. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
744/R/220719: 
 

uzavření Příkazní smlouvy o obstarání správy veřejných WC v Moravské Třebové č. 
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OMM 67/19 mezi Městem Moravská Třebová jako příkazcem a Technickými 
službami Moravská Třebová s.r.o. jako příkazníkem, IČO: 25970399, se sídlem 
Zahradnická 1412/21, 571 01 Moravská Třebová, dle předloženého návrhu.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
745/R/220719: 
 

uzavření Závěrkového listu s vítězem výběrového řízení firmou CENTROPOL 
ENERGY, a.s.,  se sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01  Ústí nad Labem, IČO: 
25458302, na dodávku elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky 
elektrické energie v napěťové hladině vysokého napětí pro  pro příspěvkovou 
organizaci Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy, se 
sídlem Palackého 1351/33, 571 01  Moravská Třebová, IČO: 62031813, od 
01.01.2020 do 31.12.2020.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
746/R/220719: 
 

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 - Podpora památkové péče 
v Pardubickém kraji na rok 2019 mezi Pardubickým krajem, zastoupeným Ing. 
Romanem Línkem, MBA, 1. náměstkem hejtmana Pk, se sídlem Komenského 
náměstí 125, 532 11  Pardubice, IČO: 70892822, jako poskytovatelem a městem 
Moravská Třebová jako příjemcem, předmětem které je poskytnutí neinvestiční 
dotace ve výši 30.000 Kč na obnovu vstupního pískovcového portálu v domě č. p. 
143 v ul. Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
747/R/220719: 
 

předložený aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace Základní umělecká 
škola Moravská Třebová pro rok 2019.  
  

Z: Dana Buriánková 
 
748/R/220719: 
 

navrhovanou změnu v organizační struktuře Městského úřadu Moravská Třebová s 
účinností od 01.09.2019, spočívající v: 
 
- zrušení Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Moravská Třebová 
k datu 31.08.2019 
 
- zřízení Odboru sociálních věcí a školství s následující organizační strukturou: 
vedoucí 
oddělení sociálně právní ochrany - vedoucí + 5 zaměstnanců  
oddělení sociálních služeb a sociální pomoci - vedoucí + 2 zaměstnanci 
referent školství 
referent prevence kriminality a protidrogové koordinace 
 
- změně počtu zaměstnanců zařazených pod finanční odbor ze stávajícího počtu 
osm na sedm 
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- navýšení celkového počtu zaměstnanců města Moravská Třebová zařazených do 
organizační struktury Městského úřadu Moravská Třebová ze stávajících 80 na 81   
  
 

749/R/220719: 
 

uzavření smlouvy o podmínkách zřízení stavby "Kanalizace ul. Lanškrounská, 
Moravská Třebová" s Pardubickým krajem, Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice, IČO: 070892822, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
750/R/220719: 
 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 2771/86 o celkové výměře 93.072 m2, druh 
pozemku orná půda (jedná se cca o 1.700 m2) a části pozemku parc. č. 2821/2 o 
celkové výměře 3.396 m2 (jedná se cca o 1.150 m2) v obci a kat. území Moravská 
Třebová, ul. Dr. Loubala.     
  
 

751/R/220719: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 2993/4 o výměře 104 m2, druh pozemku zahrada v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Udánky.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
752/R/220719: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
- byt č. 8 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.08.2019  
- byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem tamtéž, s platností od 01.08.2019  
- byt č. 8 o velikosti 2 + 1 v ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.08.2019  
- byt č. 12 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.08.2019 
- byt č. 5 o velikosti 2 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.08.2019 
- byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.08.2019 
- byt č. 14 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.08.2019 
- byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.08.2019 
- byt č. 6 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem tamtéž, s platností od 01.08.2019 
- byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 1 v Moravské Třebové se xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.08.2019 
- byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na Zámeckém náměstí č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem tamtéž, s platností od 01.08.2019 
- byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.08.2019 
  

Z: Viera Mazalová 
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753/R/220719: 
 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM 0023/2019 na akci "Kanalizace a 
vodovodní přípojky v ulici Olomoucká - Etapa za tratí" s firmou Ulehla Ivan s.r.o., 
Svitavská 159/52, Svitavy, PSČ 568 02, IČO: 29212375 , podle předloženého 
návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
754/R/220719: 
 

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3409/1 o výměře 400 m2, v obci a 
katastrálním území Linhartice, za účelem zřízení dočasné skládky dřeva. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
755/R/220719: 
 

uzavření nájemní smlouvy dle § 39 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích na 
pronájem části pozemku parc. č. 3409/1 o výměře 400 m2, v obci a katastrálním 
území Linhartice, za účelem zřízení dočasné skládky dřeva s Lesy ČR, s.p., se 
sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové PSČ 500 08, 
IČO: 42196451. Nájemné je stanoveno na 10 Kč/m2/rok. 
  
 

756/R/220719: 
 

opravu usnesení č. 712/R/080719: 
 
Původní znění: 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy s firmou Hřiště 8D s.r.o., Příkop 843/4, 602 
00 Brno, IČO: 04436857 na akci Hrací prvky na Knížecí louku. 
 
Nové znění: 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy s firmou Hřiště 8D s.r.o., Příkop 843/4, 602 
00 Brno, IČO: 04436857 na akci Hrací prvky na Knížecí louku se záruční lhůtou 60 
měsíců. 
  

Z: Ludmila Lišková 
 
Rada města neschvaluje: 
 
757/R/220719: 
 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 2771/1 o výměře 1.253 m2, druh pozemku orná 
půda v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. Dr. Loubala.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
Rada města souhlasí: 
 
758/R/220719: 
 

s realizací záměru příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Moravská Třebová, 
okres Svitavy rozšířit činnost o poskytování vzdělávání pedagogických pracovníků. 
  

Z: Dana Buriánková 
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Rada města uděluje: 
 
759/R/220719: 
 

v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc Odboru majetku města a 
komunálního hospodářství Městského úřadu Moravská Třebová uzavírat a 
podepisovat smlouvy o krátkodobém pronájmu části nebytového prostoru – Latinské 
vinárny včetně sociálního zařízení v objektu č. p. 25 na Kostelním náměstí č. o. 1 v 
Moravské Třebové na dobu kratší než 30 dnů se Vzdělávacím centrem IdeaHELP, 
AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o., IČO: 13584286, se sídlem Klostermanova 1258, 
56401  Žamberk.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
760/R/220719: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 2240/5 o výměře 4 m2, druh pozemku ostatní plocha 
a pozemku parc. č. 2240/1 díl a o výměře 2 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Horní, xxx, bytem xxx, za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 3120 Kč + DPH, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
761/R/220719: 
 

zrušit s účinností k 31.12.2019 organizační složku města Centrum volného času.  
  
 

762/R/220719: 
 

schválit podání žádosti o převod a následné nabytí do majetku města z vlastnictví  
České republiky, Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha, IČO: 69797111 pozemku parc. č. 1951/25 o výměře 30 m2, druh 
pozemku ostatní plocha v obci Moravská Třebová a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Mánesova.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
763/R/220719: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
 

764/R/220719: 
 

předložený zápis z jednání Komise sociální, zdravotní a péče o děti konané dne 
26.06.2019.  
  
 

765/R/220719: 
 

předložený zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne 27.06.2019. 
  
 

766/R/220719: 
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předložený zápis z jednání Komise pro investice a strategické plánování ze dne 
16.07.2019. 
  
 

767/R/220719: 
 

vítěze výběrového řízení firmu CENTROPOL ENERGY, a.s.,  se sídlem Vaníčkova 
1594/1, 400 01  Ústí nad Labem, IČO: 25458302, na dodávku elektrické energie v 
rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie v napěťové hladině vysokého 
napětí pro příspěvkovou organizaci Základní škola Moravská Třebová, Palackého 
1351, okres Svitavy, se sídlem Palackého 1351/33, 571 01  Moravská Třebová, IČO: 
62031813, od 01.01.2020 do 31.12.2020.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
768/R/220719: 
 

výroční zprávy příspěvkových organizací Sociální služby města Moravská Třebová a 
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové. 
  
 

769/R/220719: 
 

čerpání rezervního fondu z ostatních titulů příspěvkové organizace Dům dětí a 
mládeže Moravská Třebová, okres Svitavy ve výši 8.000 Kč v roce 2019 k rozvoji 
činnosti organizace.  
  

Z: Mgr. Jiří Kobylka 
 
770/R/220719: 
 

záměr realizace centra neformálního vzdělávání v areálu J. A . Komenského v 
Moravské Třebové dle předloženého návrhu. 
  
 

771/R/220719: 
 

informace o uzavřené smlouvě o budoucí smlouvě o směně pozemků mezi městem 
Moravská Třebová a PAVLÍK a společníci s.r.o., Nerudova 1167/48, Moravská 
Třebová, IČO: 25948431, xxx, xxx, xxx, která byla uzavřena za účelem získání 
pozemků parc. č. 4119, 4120, 4151,4152  a parc. č. 4147, 4148, 4153 v katastrálním 
území Boršov u Moravské Třebové a 3872/1 v katastrálním území Moravská 
Třebová,  pro přípravu území pro novou průmyslovou zónu. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
Rada města pověřuje: 
 
772/R/220719: 
 

Ing. Miloše Mičku jednáním ve věci výkupu části pozemku parc. č. 692/1 o výměře 
cca 552 m2 ul. Komenského Moravská Třebová.  
  

 
Rada města vyhlašuje: 
 
773/R/220719: 
 

výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí - vedoucího Odboru sociálních věcí a 
školství Městského úřadu Moravská Třebová v souladu s předloženým návrhem.  
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774/R/220719: 
 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, druhé 
zadávací řízení na veřejnou zakázku "Chodník ulice Olomoucká - II. etapa, Moravská 
Třebová" a schvaluje: 
 
1. Komisi pro otevírání obálek  
-   Ing Tomáš Kolkop - člen 
-   Ing. Boris Vrbka - člen 
-   Ing. Miloš Mička - člen 
 
2. Hodnotící komisi ve složení:  
-   Ing. Boris Vrbka - člen   
-   Ing. Dušan Sejbal - člen   
-   Ing. Miloš Mička - člen, Ing. Daniela Maixnerová - náhradník   
-   Pavel Mitáš - člen   
-   Miroslav Jurenka – člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník 
 
3.  Hodnotící kriterium obsažené ve Výzvě k podání nabídek:  

-    celková nabídková cena bez DPH - 100 % 

 
4.  Seznam firem, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky: 
- STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744 
- SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice, IČO: 
48035599 
- M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868    
- S a M silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl, IČO: 25274104 
- COLAS CZ, a.s., Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 26177005 
- Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice, IČO: 25253361  
- IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 
00 Olomouc, IČO: 25869523 
- KAVE Bau s.r.o., K Dolíčku 66, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice, IČO: 24135658      
  

Z: Miroslav Netolický 
 
Rada města ruší: 
 
775/R/220719: 
 

zadávací řízení na veřejnou zakázku "Chodník ulice Olomoucká - II. etapa, Moravská 
Třebová".  
  

Z: Miroslav Netolický 
 
Rada města ukládá: 
 
776/R/220719: 
 

starostovi města jednat ve věci záměru realizace centra neformálního vzdělávání v 
Moravské Třebové v souladu s předloženým návrhem.  
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777/R/220719: 
 

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 
 
778/R/220719: 
 

odboru majetku uzavřít se společností PAVLÍK a společníci s.r.o. IČO 25948431, 
xxx, xxx a xxx novou dohodu o směně pozemků, jejímž účelem je získat pro město 
pozemky navazující na stávající průmyslovou zónu na ul. Svitavské, pozemek parc. 
č. 4421 v k.ú. Boršov u Moravské Třebové u retenční nádrže a dále vést jednání při 
pozemkových úpravách tak, aby město získalo do vlastnictví pozemky v lokalitě Na 
Stráni k.ú Moravská Třebová. 
  
 

779/R/220719: 
 

vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat o bezúplatném 
převodu pozemku parc. č. 3087/3 o výměře 157 m2, druh pozemku ostatní plocha v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Udánky.   
  

 
Rada města odkládá: 
 
780/R/220719: 
 

projednání žádosti pana xxx o vybourání vchodu do cihlové zdi, která se nachází na 
pozemku parc. č. 95, v obci a katastrálním území Moravská Třebová. 
  

V Moravské Třebové 22.07.2019 
 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Kolkop 
starosta města 

 
 
 

Ing. Miloš Mička  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


