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Usnesení 
 
z 24. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.09.2019 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na:  nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
 
Rada města schvaluje: 
 
902/R/300919: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
903/R/300919: 
 
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 657/1 o výměře 1350 m2 a části pozemku 
parc. 3813/1 o výměře 180 m2 , oba v obci Moravská Třebová a katastrálním území 
Boršov u Moravské Třebové, za účelem údržby a sečení trávy. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
904/R/300919: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 2771/86 o výměře 91 372 m2, kultura orná 
půda, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, za účelem zemědělského 
využití. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
905/R/300919: 
 
pronájem části pozemku parc. č. 845/2 o výměře 63 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Olomoucká, xxx, trvale bytem xxx, za účelem zřízení zahrady. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a 
nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 2. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
906/R/300919: 
 
pronájem pozemku parc. č. 2249 o výměře 130 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Olomoucká, xxx, trvale bytem xxx, za účelem zřízení 
posezení a výběhu pro psa. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
1737/050405, bod 8. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
907/R/300919: 
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uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 na nám. 
T. G. Masaryka č.o. 13 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
908/R/300919: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 2711/146 o výměře 481 m2, druh pozemku zahrada 
v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. Svitavská, který vznikl dle nového 
geometrického plánu č. 3138/469/2019 z původního pozemku parc.č. 2711/69.       
 
909/R/300919: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 199/4 o výměře 24 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Město, ul. 
Zámecká, po stávající oplocení umístěné na pozemku parc. č. 198/4 a parc. č. 199/5. 
 
910/R/300919: 
 
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ORM č. 0018/2019 na akci „MŠ Piaristická, 
Moravská Třebová – rekonstrukce elektroinstalace – 1. nadzemní podlaží“ s firmou 
EnergyTop Petřík s.r.o., Kpt. Nálepky 962/13, 779 00 Olomouc, IČO: 06725899, 
podle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
911/R/300919: 
 
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ORM č. 23-2019 na akci „Kanalizace a 
vodovodní přípojky v ulici Olomoucká – Etapa za tratí“ s firmou Ulehla Ivan s.r.o, 
Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy, IČO: 29212375, podle předloženého návrhu. 
  
912/R/300919: 
 
dodatek č. 8 vnitřního předpisu č. 9/2011, Směrnice k provádění inventarizace 
majetku a závazků města Moravská Třebová dle předloženého návrhu. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
913/R/300919: 
 
uzavření smlouvy s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Výpočetní 
technika pro město Moravská Třebová" firmou C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 
840/10, Židenice, 636 00 Brno, IČO: 27675645 podle předloženého návrhu. 
  
Z: Petra Zábranová 
T: 31.10.2019 
 
914/R/300919: 
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uzavření kupní smlouvy a servisní a materiálové smlouvy s vítězem zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku "Multifunkce pro město Moravská Třebová" firmou Konica 
Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Žarošická 4395/13, Židenice, 628 00 
Brno, IČO: 00176150 podle předložených návrhů. 
  
Z: Petra Zábranová 
T: 31.10.2019 
 
915/R/300919: 
 
předložený aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola 
Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy pro rok 2019.  
  
Z: Mgr. Petr Vágner 
 
916/R/300919: 
 
uzavření kupní smlouvy mezi městem Moravská Třebová jako kupujícím a panem 
xxx, bytem xxx, jako prodávajícím, jejímž předmětem je koupě sbírky uměleckých 
předmětů (22 položek dle předávacího protokolu) za dohodnutou kupní cenu 250.000 
Kč, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Tereza Sísová 
 
917/R/300919: 
 
výpůjčku prostor muzea TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. dne 01.11.2019 na akci 
Společenský večer travních lyžařů.  
 
918/R/300919: 
 
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 
 
919/R/300919: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka tří myček nádobí pro 
Sociální služby Moravská Třebová“ firmu GASTRO komplet UO s.r.o., M. R. 
Štefánika 71, 562 01, Ústí nad Orlicí, IČO: 07589492. 
  
920/R/300919: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka 
tří myček nádobí pro Sociální služby Moravská Třebová“ firmou GASTRO komplet 
UO s.r.o., M. R. Štefánika 71, 562 01, Ústí nad Orlicí, IČO: 07589492, dle 
předloženého návrhu. 
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921/R/300919: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka konvektomatu pro Sociální 
služby Moravská Třebová“ firmu POTRAVINOMONT s.r.o., Sušilova 45, 750 00 
Přerov, IČO: 25838580. 
  
 
922/R/300919: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka 
konvektomatu pro Sociální služby Moravská Třebová“ firmou POTRAVINOMONT 
s.r.o., Sušilova 45, 750 00 Přerov, IČO: 25838580, dle předloženého návrhu. 
  
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
923/R/300919: 
 
schválit směnu 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 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 
geometrického plánu č. 677-443/2019 z původních pozemků 685 a st. 197 ve 
vlastnictví xxx, bytem xxx.        
  
Z: Viera Mazalová 
 
924/R/300919: 
 
schválit úpravu budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi Městem 
Moravská Třebová a xxx, bytem xxx o budoucím prodeji pozemku parc. č. 1193/9 o 
výměře 1.063 m2, , druh pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, spočívající v doplnění  odst. VI., který bude upraven takto: 
"Zákaz zcizení ve smyslu čl. VI. smlouvy se nevztahuje na výkon zástavního práva, 
je-li zástavním věřitelem banka či jiná finanční instituce, jejímž předmětem podnikání 
je poskytování úvěru, poskytování úvěrů, poskytování úvěrů účastníkům, 
poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření a podléhá dozorům České 
národní banky".              
  
Z: Viera Mazalová 
 
925/R/300919: 
 
schválit změnu termínu podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem 
Moravská Třebová a xxx, bytem xxx ve věci budoucího prodeje pozemku parc. č. 
1193/9 o výměře 1.063 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, a to z původního termínu 02.10.2019 na nový termín 11.11.2019.      



 Město Moravská Třebová 5 

 Usnesení rady města ze dne  30.09.2019 

 
926/R/300919: 
 
schválit úpravu kupní smlouvy mezi Městem Moravská Třebová a xxx, bytem xxx ve 
věci prodeje pozemku parc. č. 1193/3 o výměře 1.366 m2, , druh pozemku ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, spočívající v doplnění odst. 
VI., který bude upraven takto: "Zákaz zcizení ve smyslu čl. VI. smlouvy se nevztahuje 
na výkon zástavního práva, je-li zástavním věřitelem banka či jiná finanční instituce, 
jejímž předmětem podnikání je poskytování úvěru, poskytování úvěrů, poskytování 
úvěrů účastníkům, poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření a podléhá 
dozorům České národní banky".              
 
927/R/300919: 
 
schválit dodatek ke kupní smlouvě mezi Městem Moravská Třebová a manželi xxx, 
bytem xxx ve věci prodeje pozemku parc. č. 1193/10 o výměře 1.186 m2, , druh 
pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, spočívající v 
doplnění odst. VI., který bude upraven takto: "Zákaz zcizení ve smyslu čl. VI. 
smlouvy se nevztahuje na výkon zástavního práva, je-li zástavním věřitelem banka či 
jiná finanční instituce, jejímž předmětem podnikání je poskytování úvěru, poskytování 
úvěrů, poskytování úvěrů účastníkům, poskytování úvěrů účastníkům stavebního 
spoření a podléhá dozorům České národní banky".              
 
Rada města bere na vědomí: 
 
928/R/300919: 
 
předložený zápis z jednání komise rady města Sbor pro občanské záležitosti ze dne 
27.08.2019. 
  
929/R/300919: 
 
předložený zápis z jednání Samosprávné komise Sušice ze dne 12.09.2019.  
  
930/R/300919: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
931/R/300919: 
 
informaci o připravované akci "ZŠ Palackého - využití dešťových vod" a doporučuje ji 
zařadit do návrhu změn rozpočtu města v rámci rozboru hospodaření k 30.09. v 
souladu s předloženým návrhem. 
  
 
932/R/300919: 
 
odstoupení od záměru možného budoucího využití objektu bývalého kina pro účely 
zřízení víceúčelového kulturního sálu.  
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933/R/300919: 
 
záměr odkupu nemovitosti - bývalé trafostanice na ulici Jateční, dle předloženého 
návrhu.  
  
934/R/300919: 
 
zprávu o postupu uzavírání smluv na zahradní kompostéry a potvrzuje stávající 
podmínky pro jejich vydávání. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města jmenuje: 
 
935/R/300919: 
 
Bc. Petru Procházkovou tajemnicí Komise pro investice a strategické plánování a 
Komise pro řízení realizace Strategického plánu rozvoje města.  
 
Rada města odvolává: 
 
936/R/300919: 
 
Ing. Miroslava Netolického z funkce tajemníka Komise pro investice a strategické 
plánování a Komise pro řízení realizace Strategického plánu rozvoje města. 
 
Rada města ruší: 
 
937/R/300919: 
 
své usnesení  č. 900/R/160919 o zrušení 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 
 
Rada města ukládá: 
 
938/R/300919: 
 
ředitelům: 
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- Sociálních služeb města Mor. Třebová 

- Kulturních služeb města Mor. Třebová 

- Základní umělecké školy Moravská Třebová 

- Základní školy Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 

- Základní školy Mor. Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy 

- Základní školy Mor. Třebová Palackého 1351, okres Svitavy 

- MŠ Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy (včetně odloučených 

pracovišť Boršov 102 a Sušice 52) 

- MŠ Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy (včetně odloučeného 

pracoviště Tyršova 548) 

- Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové 

- Domu dětí a mládeže Moravská Třebová 

 

jmenovat inventarizační komise, zpracovat plán inventarizace a vydat pokyny  k 
provedení inventarizace majetku a závazků k datu  řádné  účetní  závěrky,  tj.  k 
31.12.2019. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
939/R/300919: 
 
starostovi města jednat ve věci odkupu nemovitosti - bývalé trafostanice na ulici 
Jateční.  
  
Rada města odkládá: 
 
940/R/300919: 
 
projednání tisku č. 11 - bezúplatný převod pozemku v Udánkách. 
 
Rada města stanovuje: 
 
941/R/300919: 
 
plat ředitelce Kulturních služeb města Moravská Třebová MgA. Marii Blažkové od 
01.10.2019 v souladu s předloženým návrhem.  
  
V Moravské Třebové 30.09.2019 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 

Ing. Tomáš Kolkop    Ing. Miloš Mička 
       starosta města                          místostarosta města 
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