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Usnesení 
 
z 23. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.09.2019 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
854/R/090919: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
855/R/160919: 
 
záměr prodeje: 
bytové jednotky č. 1510/1 v domě č. o. 1, č. p.  1510 o výměře 56,82 m2 v ul. 
Hřebečské včetně podílu v rozsahu id. 761/10000 na společných částech domu, 
venkovních úpravách a na stavební parcele č. 2936/8, vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
bytové jednotky č. 1510/2 v domě č. o. 1, č. p.  1510 o výměře 82,20 m2 v ul. 
Hřebečské včetně podílu v rozsahu id. 1101/10000 na společných částech domu, 
venkovních úpravách a na stavební parcele č. 2936/8, vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
bytové jednotky č. 1510/3 v domě č. o. 1, č. p.  1510 o výměře 36,05 m2 v ul. 
Hřebečské včetně podílu v rozsahu id. 483/10000 na společných částech domu, 
venkovních úpravách a na stavební parcele č. 2936/8, vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
bytové jednotky č. 1510/4 v domě č. o. 1, č. p.  1510 o výměře 40,41 m2 v ul. 
Hřebečské včetně podílu v rozsahu id. 541/10000 na společných částech domu, 
venkovních úpravách a na stavební parcele č. 2936/8, vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
bytové jednotky č. 1510/5 v domě č. o. 1, č. p.  1510 o výměře 61,81 m2 v ul. 
Hřebečské včetně podílu v rozsahu id. 828/10000 na společných částech domu, 
venkovních úpravách a na stavební parcele č. 2936/8, vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
bytové jednotky č. 1510/6 v domě č. o. 1, č. p.  1510 o výměře 84,05 m2 v ul. 
Hřebečské včetně podílu v rozsahu id. 1125/10000 na společných částech domu, 
venkovních úpravách a na stavební parcele č. 2936/8, vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
bytové jednotky č. 1510/7 v domě č. o. 1, č. p.  1510 o výměře 57,96 m2 v ul. 
Hřebečské včetně podílu v rozsahu id. 776/10000 na společných částech domu, 
venkovních úpravách a na stavební parcele č. 2936/8, vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
bytové jednotky č. 1510/8 v domě č. o. 1, č. p.  1510 o výměře 82,52 m2 v ul. 
Hřebečské včetně podílu v rozsahu id. 1105/10000 na společných částech domu, 
venkovních úpravách a na stavební parcele č. 2936/8, vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
bytové jednotky č. 1510/9 v domě č. o. 1, č. p.  1510 o výměře 68,82 m2 v ul. 
Hřebečské včetně podílu v rozsahu id. 922/10000 na společných částech domu, 
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venkovních úpravách a na stavební parcele č. 2936/8, vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem.  
bytové jednotky č. 1510/10 v domě č. o. 1, č. p.  1510 o výměře 40,78 m2 v ul. 
Hřebečské včetně podílu v rozsahu id. 546/10000 na společných částech domu, 
venkovních úpravách a na stavební parcele č. 2936/8, vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
bytové jednotky č. 1510/11 v domě č. o. 1, č. p.  1510 o výměře 89,14 m2 v ul. 
Hřebečské včetně podílu v rozsahu id. 1194/10000 na společných částech domu, 
venkovních úpravách a na stavební parcele č. 2936/8, vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
nebytové jednotky č. 1510/12 v domě č. o. 1, č. p.  1510 o výměře 46,19 m2 v ul. 
Hřebečské včetně podílu v rozsahu id. 618/10000 na společných částech domu, 
venkovních úpravách a na stavební parcele č. 2936/8, vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o volný nebytový prostor. 
bytové jednotky č. 1511/1 v domě č. o. 3, č. p.  1511 o výměře 56,69 m2 v ul. 
Hřebečské včetně podílu v rozsahu id. 759/10000 na společných částech domu, 
venkovních úpravách a na stavební parcele č. 2936/9, vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
bytové jednotky č. 1511/2 v domě č. o. 3, č. p.  1511 o výměře 82,78 m2 v ul. 
Hřebečské včetně podílu v rozsahu id. 1108/10000 na společných částech domu, 
venkovních úpravách a na stavební parcele č. 2936/9, vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytu s 
nájemníkem.bytové jednotky č. 1511/3 v domě č. o. 3, č. p.  1511 o výměře 36,10 m2 

v ul. Hřebečské včetně podílu v rozsahu id. 483/10000 na společných částech domu, 
venkovních úpravách a na stavební parcele č. 2936/9, vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
bytové jednotky č. 1511/4 v domě č. o. 3, č. p.  1511 o výměře 39,77 m2 v ul. 
Hřebečské včetně podílu v rozsahu id. 532/10000 na společných částech domu, 
venkovních úpravách a na stavební parcele č. 2936/9, vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
bytové jednotky č. 1511/5 v domě č. o. 3, č. p.  1511 o výměře 61,81 m2 v ul. 
Hřebečské včetně podílu v rozsahu id. 828/10000 na společných částech domu, 
venkovních úpravách a na stavební parcele č. 2936/9, vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
bytové jednotky č. 1511/6 v domě č. o. 3, č. p.  1511 o výměře 84,48 m2 v ul. 
Hřebečské včetně podílu v rozsahu id. 1131/10000 na společných částech domu, 
venkovních úpravách a na stavební parcele č. 2936/9, vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
bytové jednotky č. 1511/7 v domě č. o. 3, č. p.  1511 o výměře 58,58 m2 v ul. 
Hřebečské včetně podílu v rozsahu id. 784/10000 na společných částech domu, 
venkovních úpravách a na stavební parcele č. 2936/9, vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
bytové jednotky č. 1511/8 v domě č. o. 3, č. p.  1511 o výměře 81,31 m2 v ul. 
Hřebečské včetně podílu v rozsahu id. 1089/10000 na společných částech domu, 
venkovních úpravách a na stavební parcele č. 2936/9, vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
bytové jednotky č. 1511/9 v domě č. o. 3, č. p.  1511 o výměře 68,96 m2 v ul. 
Hřebečské včetně podílu v rozsahu id. 923/10000 na společných částech domu, 
venkovních úpravách a na stavební parcele č. 2936/9, vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
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bytové jednotky č. 1511/10 v domě č. o. 3, č. p.  1511 o výměře 41,31 m2 v ul. 
Hřebečské včetně podílu v rozsahu id. 553/10000 na společných částech domu, 
venkovních úpravách a na stavební parcele č. 2936/9, vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
bytové jednotky č. 1511/11 v domě č. o. 3, č. p.  1511 o výměře 88,78 m2 v ul. 
Hřebečské včetně podílu v rozsahu id. 1189/10000 na společných částech domu, 
venkovních úpravách a na stavební parcele č. 2936/9, vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
nebytové jednotky č. 1511/12 v domě č. o. 3, č. p.  1511 o výměře 46,40 m2 v ul. 
Hřebečské včetně podílu v rozsahu id. 621/10000 na společných částech domu, 
venkovních úpravách a na stavební parcele č. 2936/9, vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem. 
 
Z: Viera Mazalová 
 
856/R/160919: 
 
uzavření předloženého dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu a smlouvě o budoucí 
kupní smlouvě ze dne 6.8.2019, mezi Městem Moravská Třebová, jako 
pronajímatelem a budoucím prodávajícím, a xxx, bytem xxx, jako nájemcem a 
budoucím kupujícím. 
 
uzavření předloženého dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu a smlouvě o budoucí 
kupní smlouvě ze dne 16.5.2003, mezi Městem Moravská Třebová, jako 
pronajímatelem a budoucím prodávajícím, a xxx, bytem xxx, jako nájemcem a 
budoucím kupujícím. 
 
uzavření předloženého dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu a smlouvě o budoucí 
kupní smlouvě ze dne 15.9.2014, mezi Městem Moravská Třebová, jako 
pronajímatelem a budoucím prodávajícím, a xxx, bytem xxx, jako nájemcem a 
budoucím kupujícím. 
 
uzavření předloženého dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu a smlouvě o budoucí 
kupní smlouvě ze dne 10.2.2010, mezi Městem Moravská Třebová, jako 
pronajímatelem a budoucím prodávajícím, a xxx, bytem xxx, jako nájemcem a 
budoucím kupujícím. 
 
uzavření předloženého dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu a smlouvě o budoucí 
kupní smlouvě ze dne 26.9.2014, mezi Městem Moravská Třebová, jako 
pronajímatelem a budoucím prodávajícím, a xxx, bytem xxx, jako nájemcem a 
budoucím kupujícím.  
 
uzavření předloženého dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu a smlouvě o budoucí 
kupní smlouvě ze dne 14.7.2017, mezi Městem Moravská Třebová, jako 
pronajímatelem a budoucím prodávajícím, a xxx, bytem xxx, jako nájemcem a 
budoucím kupujícím. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
857/R/160919: 
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záměr pronájmu pozemku parc. č. 2252 o výměře 90 m2, za účelem údržby a sečení 
trávy a pozemku parc. 2250 o výměře 170 m2 , za účelem zřízení zahrady, oba v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Olomoucká. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
858/R/160919: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 309 o velikosti 2 + 0 na ul. 
Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové s: 
xxx, bytem xxx 
xxx, bytem xxx 
xxx, bytem xxx  
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců. V případě, že druhý zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s třetím ze zájemců.      
  
Z: Viera Mazalová 
 
859/R/160919: 
 
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.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
860/R/160919: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
 
- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem tamtéž, s platností od 01.09.2019  
- byt č. 18 o velikosti 2 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.09.2019  
- byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.09.2019  
- byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx bytem 
tamtéž, s platností od 01.09.2019 
- byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 124 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.09.2019 
- byt č. 2 o velikosti 1 + 1 v ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.09.2019 
- byt č. 10 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.09.2019 
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Z: Viera Mazalová 
 
861/R/160919: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na: 
- byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.09.2019 
- byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.09.2019  
  
Z: Viera Mazalová 
 
862/R/160919: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
- byt č. 21 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.10.2019 s podmínkou úhrady závazků vůči městu před 
podpisem nové nájemní smlouvy 
- byt č. 2 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.10.2019 
- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem tamtéž, s platností od 01.10.2019 
- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 124 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.10.2019 
- byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.10.2019 
  
Z: Viera Mazalová 
 
863/R/160919: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové s xxx, bytem tamtéž, s platností 
od 01.10.2019. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
864/R/160919: 
 
trvalé snížení měsíčního nájemného pro byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. 
Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové za plochy předsíně a komory na 50 % výše 
stanoveného nájmu.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
865/R/160919: 
 
poskytnutí úlevy ve výši 17 Kč/den bez DPH z poplatku za ubytování na ubytovně v 
ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové xxx z titulu výkonu funkce správce 
městské ubytovny s platností od 01.09.2019. 
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Z: Viera Mazalová 
 
866/R/160919: 
 
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 
 
867/R/160919: 
 
pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 46,3 m2, nacházejícího se v domě 
č. p. 41 v ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové společnosti Estereal s.r.o.,  IČO: 
29144361, se sídlem Linhartice č. p. 2, 571 01,  za účelem zřízení kanceláře.  
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. 
Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 2532/031297.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
868/R/160919: 
 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene za 
účelem zřízení a provozování distribuční soustavy kabelového vedení nn v obci  a 
katastrálním území  Moravská Třebová na pozemku parc. č. 2103/1 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 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 
 
869/R/160919: 
 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene za 
účelem zřízení a provozování distribuční soustavy kabelového vedení nn  v obci  a 
katastrálním území  Moravská Třebová na pozemku parc. č. 81, 82, 1410/2 a 1410/3  
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 trasy zařízení, 
nejméně však 1000 Kč za akci. 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 
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870/R/160919: 
 
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ORM č. 0017/2019 na akci „ZŠ Kostelní 
náměstí, Moravská Třebová - výměna oken 1. nadzemní podlaží – stará budova“ s 
firmou OKNA LANGER s.r.o., Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 
04555970, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
871/R/160919: 
 
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ORM č. 0016/2019 na akci „ZŠ Čsa, 
Moravská Třebová - výměna oken 1. nadzemní podlaží“ s firmou OKNA LANGER 
s.r.o., Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 04555970, podle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
872/R/160919: 
 
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ORM č. 0032/2019 na akci „DDM, Moravská 
Třebová – Rekonstrukce plynoinstalace a ústředního vytápění – 1. etapa“  s 
podnikatelem xxx, IČO: xxx,  podle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
873/R/160919: 
 
rozpočtové opatření č. 5/2019 rozpočtu města - poskytnutí dotací v souladu s 
vnitřním předpisem č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Moravská Třebová uvedeným subjektům: 
− Klub stolního tenisu Linhartice, spolek, IČO: 60121581 – činnost a vybavení 
klubu v Boršově, účast na soutěžích – 10.000 Kč, 
− Český kynologický svaz ZKO Moravská Třebová 308, IČO: 70836922 –  nákup 
cen a pohárů pro účastníky 19. ročníku soutěže ve sportovní kynologii - 10.000 Kč,  
− xxx, bytem xxx – organizace a zajištění sousedského setkání s diskuzemi o 
veřejném prostoru v Udánkách - Táhni s kachnou 2019 - 6.000 Kč. 
Dotace budou uhrazeny z vyčleněné rozpočtové rezervy. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
874/R/160919: 
 
uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotací z rozpočtu města dle vnitřního 
předpisu č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská 
Třebová (Klub stolního tenisu Linhartice, spolek, IČO: 60121581, Český kynologický 
svaz ZKO Moravská Třebová 308, IČO: 70836922, xxx), v souladu s předloženým 
vzorem. 
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Z: Dana Buriánková 
 
875/R/160919: 
 
uzavření Turistického informačního centra v Moravské Třebové ve dnech od 
23.12.2019 do 03.01.2020.  
  
Z: Dana Buriánková 
 
876/R/160919: 
 
uzavření dodatku č. 2 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 19.227.000 Kč (domov 
pro seniory), v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
877/R/160919: 
 
čerpání investičního fondu Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, okres 
Svitavy do výše 95.000 Kč na pořízení automatického bazénového vysavače 
určeného pro zabezpečení čistoty vody bazénu. 
  
Z: Mgr. Petr Vágner 
 
878/R/160919: 
 
změnu usnesení č. 576/R/270519: 
 
Původní znění: 
Rada města schvaluje čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Sociální 
služby města Moravská Třebová na nákup 2 ks zvedáků v celkové ceně 275.399,14 
Kč včetně DPH. 
  
Nové znění: 
Rada města schvaluje čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Sociální 
služby města Moravská Třebová na nákup 2 ks zvedáků v celkové ceně 266.246,07 
Kč včetně DPH. 
  
Z: Milan Janoušek 
 
879/R/160919: 
 
dodatečně navýšení nájmu nebytových prostor rehabilitace v objektu Domu s 
pečovatelskou službou na ulici Svitavská č. o. 20 v Moravské Třebové dle 
předloženého dodatku č. 1 nájemní smlouvy. 
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Z: Milan Janoušek 
 
880/R/160919: 
 
předložený aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace Sociální služby 
města Moravská Třebová pro rok 2019.  
  
Z: Milan Janoušek 
 
881/R/160919: 
 
uzavření dohody o uznání a splácení dluhu mezi městem Moravská Třebová a 
dlužníkem xxx, bytem xxx, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
882/R/160919: 
 
přijetí nepatrného majetku po zemřelém xxx, bytem xxx, v souladu s předloženým 
návrhem.  
  
Z: Hana Navrátilová 
T: 30.09.2019 
 
883/R/160919: 
 
navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Kulturní služby města Moravská 
Třebová pro rok 2019 o 10.000 Kč na celkovou částku 4.991.000 Kč (vč. náhrad, bez 
zákonných odvodů, včetně OON).  
  
Z: Dana Buriánková 
 
Rada města neschvaluje: 
 
884/R/160919: 
 
prominutí části nájemného za prostor muzea místní organizaci KDU-ČSL na akci 
Svatováclavské pohoštění dne 28.09.2019.  
  
Rada města souhlasí: 
 
885/R/160919: 
 
s ubytováním xxx, bytem xxx, na městské ubytovně v ul. Brněnská č. o. 50 v 
Moravské Třebové.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
886/R/160919: 
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se zřízením vchodu vybouráním do zdi domu Kostelní nám. 195/5 a zhotovením 
přístupové cesty na pozemku parc. č. 10, v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Kostelní nám. Souhlas se zřízením a vybouráním vchodu a zhotovením 
přístupové cesty bude vydán žadatelce xxx, trvale bytem xxx. Součástí souhlasu 
budou podmínky uvedené v důvodové zprávě tisku. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
887/R/160919: 
 
s krátkodobou výpůjčkou části nebytového prostoru - Latinské vinárny včetně 
sociálního zařízení v objektu č. p. 25 na Kostelním náměstí č. o. 1 v Moravské 
Třebové Moravskotřebovské univerzitě třetího věku, IČO: 01628551, se sídlem Dr. 
Loubala 1273/10, Moravská Třebová, na dobu kratší než 30 dnů. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města: 
 
888/R/160919: 
 
schválit žádost xxx, bytem xxx  o prodloužení termínu pro zaplacení kupní ceny za 
prodej pozemku parc. č. 1193/3 v obci a kat. území Moravská Třebová, a to do 
31.01.2020. 
  
 
Rada města bere na vědomí: 
 
889/R/160919: 
 
zápis z jednání bytové komise rady města dne 9.9.2019. 
 
890/R/160919: 
 
předložený zápis z jednání Komise památkové péče ze dne 14.08.2019. 
  
Z: Mgr. Radko Martínek 
 
891/R/160919: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
 
892/R/160919: 
 
rozbory hospodaření příspěvkových organizací města Moravská Třebová k 
30.06.2019. 
  
893/R/160919: 
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aktuální informace o stavu akce „Kanalizace a vodovodní přípojky v ul. Olomoucká“. 
  
Rada města jmenuje: 
 
894/R/160919: 
 
Ing. Danielu Maixnerovou členkou Valné hromady destinační společnosti 
Českomoravského pomezí IČO: 75115662. 
 
895/R/160919: 
 
Bc. Pavlínu Horáčkovou členkou Výkonného výboru destinační společnosti 
Českomoravského pomezí IČO: 75115662. 
 
896/R/160919: 
 
Drahomíru Dokoupilovou členkou Komise rady města Sbor pro občanské záležitosti. 
  
Rada města povoluje: 
 
897/R/160919: 
 
v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, 
výjimku z nejvyššího počtu žáků Základní umělecké škole Moravská Třebová pro 
školní rok 2019/2020. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
898/R/160919: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2019, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku „Dodávka konvektomatu pro Sociální 
služby města Moravská Třebová“ a schvaluje: 
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1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k podání nabídky:  
- SEVKO PLUS, s.r.o., Schweitzerova 127/37, Povel, 779 00 Olomouc, IČO: 
25821717  
- UNIS - JAKOS, s.r.o., Uherské Hradiště, Vodní 110, IČO: 46974822  
- GASTRO MACH, s.r.o., Za Podjezdem 449/9, Bukovice, 790 01 Jeseník, IČO: 
27818861 
- MAKRO Cash and Carry ČR s.r.o., Jeremiášova 1249/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5, 
IČO: 26450691 
- Universal Gastro s.r.o., Staré Město 99, 569 32 Staré Město u Moravské Třebové, 
IČO: 47454962 
- PROGASTRO GTE s.r.o., Javorová 788/1a, 693 01 Hustopeče, IČO: 29240786 
- GASTRO komplet UO s.r.o., M. R. Štefánika 71, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 
07589492 
- TREFA spol. s.r.o., Škroupova 441/12, 500 02 Hradec Králové, IČO: 15061451 
- Prague Forex and Derivatives, s.r.o., Na Folimance 5, Praha 2, IČO: 25793039  
 
2. Hodnotící komisi ve složení:  
- Ing. Miloš Mička – člen, náhradník Ing. Daniela Maixnerová 
- Miroslav Jurenka – člen, náhradník JUDr. Miloš Izák 
- Mgr. Milan Janoušek – člen, náhradník Bc. Petra Procházková 
 
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- celková nabídková cena včetně DPH – 100 %   
  
899/R/160919: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2019, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku „Dodávka tří myček nádobí pro 
Sociální služby města Moravská Třebová“ a schvaluje: 
 
1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k podání nabídky:  
- SEVKO PLUS, s.r.o., Schweitzerova 127/37, Povel, 779 00 Olomouc, IČO: 
25821717  
- UNIS - JAKOS, s.r.o., Uherské Hradiště, Vodní 110, IČO: 46974822  
- GASTRO MACH, s.r.o., Za Podjezdem 449/9, Bukovice, 790 01 Jeseník, IČO: 
27818861 
- MAKRO Cash and Carry ČR s.r.o., Jeremiášova 1249/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5, 
IČO: 26450691 
- Universal Gastro s.r.o., Staré Město 99, 569 32 Staré Město u Moravské Třebové, 
IČO: 47454962 
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- PROGASTRO GTE s.r.o., Javorová 788/1a, 693 01 Hustopeče, IČO: 29240786 
- GASTRO komplet UO s.r.o., M. R. Štefánika 71, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 
07589492 
- TREFA spol. s.r.o., Škroupova 441/12, 500 02 Hradec Králové, IČO: 15061451 
- Prague Forex and Derivatives, s.r.o., Na Folimance 5, Praha 2, IČO: 25793039  
 
2. Hodnotící komisi ve složení:  
- Ing. Miloš Mička – člen, náhradník Ing. Daniela Maixnerová 
- Miroslav Jurenka – člen, náhradník JUDr. Miloš Izák 
- Mgr. Milan Janoušek – člen, náhradník Bc. Petra Procházková 
 
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- celková nabídková cena včetně DPH – 100 %   
  
Rada města ruší: 
 
900/R/160919: 
 
uzavření smlouvy o dílo a licenční smlouvy o vytvoření busty Bohunky z Kunovic vč. 
osazení na nádvoří zámku s podnikatelem xxx, IČO: xxx, podle předloženého 
návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
901/R/160919: 
 
zadávací řízení na veřejnou zakázku „Dodávka konvektomatu a tří myček nádobí pro 
Sociální služby Moravská Třebová“. 
  
 
V Moravské Třebové 16.09.2019 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Kolkop 
starosta města 

 
 
 

Ing. Miloš Mička  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


