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Usnesení 
 
z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.08.2019 

od 17:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
Rada města schvaluje: 
 
806/R/190819: 
 
předložený program schůze rady města. 
 
807/R/190819: 
 
udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 7/2016, směrnice Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu na akci Studie veřejného osvětlení městské památkové 
rezervace. 
  
Z: Tereza Sísová 
 
808/R/190819: 
 
uzavření smlouvy s firmou Elektro KSK spol. s r.o., IČO: 48172278, na zpracování 
Studie veřejného osvětlení městské památkové rezervace.  
  
Z: Tereza Sísová 
 
809/R/190819: 
 
uzavření dodatku k Dohodě o narovnání se společností EKOTERM CZ s.r.o., se 
sídlem Pražská 870, 679 61 Letovice, IČO: 25307002, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
810/R/190819: 
 
uzavření Dodatku č. 5 k příkazní smlouvě o obstarání správy nemovitosti - dětská 
hřiště, 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 
 
811/R/190819: 
 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 18.12.2017, 
mezi ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., IČO: 60108851, se sídlem Třebovská 330, 562 00  
Ústí nad Orlicí, zastoupenou Kateřinou Kratochvílovou, předsedkyní představenstva, 
jako půjčitelem  a  Městem Moravská Třebová, jako vypůjčitelem, předmětem 
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kterého je změna výměry vypůjčených nebytových prostor. Ostatní ujednání smlouvy 
o výpůjčce nebytových prostor zůstávají beze změny.    
  
Z: Viera Mazalová 
 
812/R/190819: 
 
uzavření Smlouvy o nájmu č. 161164 mezi Lesy České republiky, s.p., IČO: 
42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 
Králové, jako pronajímatelem a Městem Moravská Třebová jako nájemcem, za 
účelem provozování místní cyklostezky, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
813/R/190819: 
 
pronájem části pozemku parc. č. 3409/1 o výměře 400 m2, v obci a katastrálním 
území Linhartice, společnosti Lesy České republiky, s. p., IČO: 42196451, se sídlem 
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 508 08 Hradec Králové, za účelem 
zřízení dočasné skládky dřeva. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 
31. 12. 2019, dle předloženého návrhu. Nájemné je stanoveno na 10 Kč bez 
DPH/m2/rok. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
814/R/190819: 
 
uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ORM č. 41-2018 související s výkonem 
technického dozoru investora nad prováděním stavby „Rekonstrukce bazénu ZŠ 
Palackého", Moravská Třebová s firmou JAFIS s.r.o., Moravská 786, Litomyšl 570 
01, IČO: 25963244, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Tereza Sísová 
 
815/R/190819: 
 
uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ORM č. 42-2018 související s výkonem 
funkce koordinátora bezpečnosti práce na staveništi stavby „Rekonstrukce bazénu 
ZŠ Palackého", Moravská Třebová s firmou JAFIS s.r.o., Moravská 786, Litomyšl 570 
01, IČO: 25963244, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Tereza Sísová 
 
816/R/190819: 
 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby a následné uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni za umístění 
stavby plynárenského zařízení  v obci a katastrálním území Moravská Třebová na 
pozemku parc. č. 1392/1 a 2680/34 s GasNet, s.r.o. IČO: 27295567. Rozsah 
věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který bude nedílnou 
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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 připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby. 
Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene.      
  
Z: Viera Mazalová 
 
817/R/190819: 
 
záměr směny  pozemku parc. č. 3814/6 o výměře 17 m2 , druh pozemku ostatní 
plocha a pozemku parc. č. 3814/7 o výměře 1 m2, druh pozemku ostatní plocha, jenž 
vznikly dle nového geometrického plánu č. 677-443/2019 z původního pozemku 
parc. č. 3814/1 ve vlastnictví města Moravská Třebová, za pozemek parc. č. 685/2 o 
výměře 7 m2, druh pozemku zahrada, pozemek parc. č. 686/2 o výměře 2 m2, druh 
pozemku zahrada, pozemek parc.č. 4902 o výměře 4 m2, druh pozemku ostatní 
plocha a pozemek parc. č. 4901 o výměře 1 m2, druh pozemku ostatní plocha, jenž 
vznikly dle nového geometrického plánu č. 677-443/2019 z původních pozemků 685 
a st. 197 ve vlastnictví Vlasty Duškové, bytem Boršov  č. p. 50, Moravská Třebová.        
  
Z: Viera Mazalová 
 
818/R/190819: 
 
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 845/2 o výměře 63 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Olomoucká, za účelem zřízení zahrady. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
819/R/190819: 
 
záměr pronájmu pozemku parc. č. 2249 o výměře 130 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Olomoucká, za účelem zřízení posezení a výběhu pro 
psa. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
820/R/190819: 
 
výpůjčku dvorany muzea Integrované střední škole Moravská Třebová na akci 
"Slavnostní zahájení školního roku" dne 02.09.2019 v čase od 09:00 do 10:00 hodin 
dle předloženého návrhu. 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
821/R/190819: 
 
schválit dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže 
Moravská Třebová, okres Svitavy podle předloženého návrhu. 
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Z: Petra Zábranová 
 
822/R/190819: 
 
schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 3/2019  rozpočtu města (s provedenou 
změnou - navýšení objemu finančních prostředků u položky běžných výdajů 
Kompostárna Hamperk - provoz  o 200 tis. Kč se současným snížením účelově 
nespecifikované rozpočtové provozní rezervy o 200 tis. Kč), kterou budou změněny 
závazné ukazatele na rok 2019 takto (v tis. Kč):  
 
a) závazné ukazatele stanovené radě města 

  
 
 
b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace  
 

  
  
Z: Dana Buriánková 
 
 
 
823/R/190819: 
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schválit rozpočtové opatření č. 4/2019 rozpočtu města - poskytnutí dotací v souladu s 
vnitřním předpisem č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Moravská Třebová uvedeným subjektům: 
− Naproti, o.p.s., se sídlem Svitavská 6/5, Moravská Třebová, IČO: 28819063 – 

pořízení nových židlí do prostoru sociálního podniku – kavárny - 30.000 Kč, 

− Svaz skautů a skautek České republiky, 38 oddíl skautů „sv. Františka“ Moravská 

Třebová, z.s., se sídlem Svitavská 6/5, Moravská Třebová, IČO: 72022469 –  

údržba a oprava skautské klubovny, obnovení vybavení, činnost oddílu, účast na 

celostátních a mezinárodních akcích,… - 5.000 Kč, 

− Linka bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, Praha 8, Bohnice, IČO: 61383198 - 

provoz telefonické krizové Linky bezpečí pro děti a mládež a Rodičovské linky pro 

dospělé, jednající v zájmu dítěte - 5.000 Kč, 

− xxx – mažoretky Espiral, bytem xxx, IČO: xxx - účast mažoretek Espiral na 

mezinárodní soutěži ve Francii - 15.000 Kč, 

− xxx – mažoretky Střípky, bytem xxx - činnost mažoretkové a twirlingové skupiny 

Střípky  - 10.000 Kč. 

 
Dotace budou uhrazeny z vyčleněné rozpočtové rezervy. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
824/R/190819: 
 
schválit uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotací z rozpočtu města dle 
vnitřního předpisu č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Moravská Třebová (Naproti, o.p.s., IČO: 28819063, Svaz skautů a skautek České 
republiky, 38 oddíl skautů „sv. Františka“ Moravská Třebová, z. s., IČO: 72022469, 
Linka bezpečí, z.s., IČO: 61383198, xxx – mažoretky Espiral, IČO: xxx a xxx – 
mažoretky Střípky), v souladu s předloženým vzorem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
825/R/190819: 
 
schválit záměr prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě 
"Strážnického" v Moravské Třebové: 
 
1. Pozemek parc. č. 2055/140 o výměře 978 m2, druh pozemku orná půda, který 

vznikl dle GP č. 3118-222/2019, vyhotoveného Geodézií Svitavy, potvrzeného KÚ 

pro Pardubický kraj dne 30.05.2019 v obci a katastrálním území Moravská 

Třebová, část Předměstí, 

2. Pozemek parc. č. 2055/141 o výměře 891 m2, druh pozemku orná půda, který 

vznikl dle GP č. 3118-222/2019, vyhotoveného Geodézií Svitavy, potvrzeného KÚ 

pro Pardubický kraj dne 30.05.2019 v obci a katastrálním území Moravská 

Třebová, část Předměstí, 
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3. Pozemek parc. č. 2055/142 o výměře 744 m2, druh pozemku orná půda, který 

vznikl dle GP č. 3118-222/2019, vyhotoveného Geodézií Svitavy, potvrzeného KÚ 

pro Pardubický kraj dne 30.05.2019 v obci a katastrálním území Moravská 

Třebová, část Předměstí,    

4. Pozemek parc. č. 2055/143 o výměře 608 m2, druh pozemku orná půda, který 

vznikl dle GP č. 3118-222/2019, vyhotoveného Geodézií Svitavy, potvrzeného KÚ 

pro Pardubický kraj dne 30.05.2019  v obci a katastrálním území Moravská 

Třebová, část Předměstí,   

5. Pozemek parc. č. 2055/144 o výměře 504 m2, druh pozemku orná půda, který 

vznikl dle GP č. 3118-222/2019, vyhotoveného Geodézií Svitavy, potvrzeného KÚ 

pro Pardubický kraj dne 30.05.2019 v obci a katastrálním území Moravská 

Třebová  

6. Pozemek parc. č. 2055/145 o výměře 514 m2, druh pozemku orná půda, který 

vznikl dle GP č. 3118-222/2019, vyhotoveného Geodézií Svitavy, potvrzeného KÚ 

pro Pardubický kraj dne  30.05.2019 v obci a katastrálním území Moravská 

Třebová    

 
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 
 
826/R/190819: 
 
schválit cenu pozemků v lokalitě "Strážnického" ve výši 520 Kč/m2 + DPH.    
  
Z: Viera Mazalová 
 
827/R/190819: 
 
schválit komisi pro losování kupujících stavebních pozemků v lokalitě "Strážnického" 
ve složení: 
Ing. Miloš Mička, předseda komise a losující  
Bc. Viera Mazalová 
Jana Fabianová 
Mgr. Miroslav Muselík 
Andrea Drozdová Šramová. 

 
828/R/190819: 
 
schválit termín losování o pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě 
"Strážnického"  v Moravské Třebové dne 07.10.2019 ve 14:00 hodin v zasedací síni 
Městského úřadu v Moravské Třebové.    
  
 
829/R/190819: 
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schválit předložené všeobecné podmínky pro losování pozemků pro výstavbu 
rodinných domů  v Moravské Třebové.   
  
830/R/190819: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 1193/9 o výměře 1.063 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, který vznikl dle GP č. 3094-664/2018,  v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová  xxx, bytem xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 668.839,60 Kč 
včetně DPH, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  V kupní smlouvě 
bude zřízen zákaz zcizení, jako právo věcné do doby výstavby rodinného domu. 
Nejdříve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
831/R/190819: 
 
schválit poskytnutí stipendia na základě vnitřního předpisu 4/2019, Program pro 
poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města 
Moravská Třebová, xxx a xxx za podmínky doložení dokladu o přijetí na vysokou 
školu. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
832/R/190819: 
 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí stipendia žadatelům xxx a xxx. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
833/R/190819: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
834/R/190819: 
 
předložený zápis z jednání Komise dopravní rady města ze dne 23.01.2019. 
 
835/R/190819: 
 
předložený zápis z jednání Komise dopravní rady města ze dne 27.02.2019. 
  
 
836/R/190819: 
 
předložený zápis z jednání Komise dopravní rady města ze dne 27.03.2019. 
 
837/R/190819: 
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předložený zápis z jednání Komise dopravní rady města ze dne 05.06.2019. 
 
838/R/190819: 
 
předložený zápis z jednání Komise dopravní rady města ze dne 26.06.2019. 
 
839/R/190819: 
 
předložený zápis z jednání Samosprávné komise Udánky ze dne 07.08.2019.  
  
840/R/190819: 
 
informace o vzniku nezpůsobilých výdajů projektu Dopravní terminál. 
 
Rada města jmenuje: 
 
841/R/190819: 
 
MgA. Marii Blažkovou ředitelkou příspěvkové organizace Kulturní služby města 
Moravská Třebová s datem nástupu do funkce k 01.09.2019. 
 
Rada města ruší: 
 
842/R/190819: 
 
své usnesení č. 509/R/130519, kterým schválila záměr pachtu části pozemku parc. č. 
2250 o výměře 170 m2, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Olomoucká, za účelem zřízení zahrady pro pěstování ovoce a zeleniny. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
V Moravské Třebové 19.08.2019 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 

Ing. Tomáš Kolkop 
starosta města 

 
 
 

Ing. Miloš Mička  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


