
 Město Moravská Třebová 1 

 Usnesení rady města ze dne  14.10.2019 

Usnesení 
 
z 25. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2019 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
942/R/141019: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
943/R/141019: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 247/2 o celkové výměře 3.177 m2 (jedná se o 
cca 75 m2), druh pozemku zahrada  v obci Moravská Třebová a katastrálním území 
Boršov u Moravské Třebové.     
  
Z: Viera Mazalová 
 
944/R/141019: 
 
záměr pronájmů: 
1. nebytového prostoru smuteční obřadní síně,  nacházejícího se v objektu č. p. 1409 
na Křížovém vrchu č. o. 2 v Moravské Třebové od 1.1.2020. Výměra nebytového 
prostoru je 296 m2. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční 
výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dohodou. 
2. části nebytového prostoru,  nacházejícího se v objektu č. p. 371 v ul. Komenského 
č. o. 46 v Moravské Třebové. Výměra části nebytového prostoru je 125,5 m2. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. 
Nájemné bude stanoveno dohodou.    
  
Z: Viera Mazalová 
 
945/R/141019: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 53 m2, druh pozemku 
zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Školní, za účelem 
pěstování ovoce a zeleniny u bytového domu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
946/R/141019: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 851 o výměře 67 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Olomoucká, za účelem zřízení zahrady. 
  
Z: Viera Mazalová 
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947/R/141019: 
 
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 247/2 o výměře 130 m2 , v obci Moravská 
Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, za účelem údržby a 
sečení trávy.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
948/R/141019: 
 
záměr směny  pozemku parc. č. 3810/4 o výměře 29 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, pozemku parc. č. 3810/5 o výměře 16 m2, druh pozemku ostatní plocha a 
pozemku parc. č. 3810/6 o výměře 10 m2, druh pozemku ostatní plocha, (celkem se 
jedná o 55 m2),  jenž vznikly dle geometrického plánu č. 675-434/2019 z původního 
pozemku parc. č. 3810/1 ve vlastnictví města Moravská Třebová, za pozemek parc. 
č. 4640 o výměře 55 m2, druh pozemku ostatní plocha ve vlastnictví xxx, bytem xxx. 
Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu uhradí obě strany společně 
každý jednu polovinu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
949/R/141019: 
 
uzavření předloženého dodatku č. 2 smlouvy o nájmu bytu a smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě ze dne 7.4.2014 mezi městem Moravská Třebová, jako 
pronajímatelem a budoucím prodávajícím, a xxx, bytem xxx a manželi xxx, oba 
bytem xxx, jako nájemci a budoucí kupující, předmětem kterého je změna v označení 
smluvní strany nájemce. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
950/R/141019: 
 
pronájem části pozemku parc. č. 2252 o výměře 90 m2, za účelem údržby a sečení 
trávy a části pozemku parc. č. 2250 o výměře 170 m2, za účelem zřízení zahrady, 
oba v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Olomoucká, xxx, trvale bytem 
nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno 
dle usnesení rady města č. 1737/050405, a to pro část pozemku parc. č. 2252 o 
výměře 90 m2 dle bodu 4 a pro část pozemku parc. č. 2250 o výměře 170 m2 dle 
bodu 2. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
951/R/141019: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Farní č. o. 1 v Moravské Třebové se xxx, bytem xxx. 
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Z: Viera Mazalová 
 
952/R/141019: 
 
předložený vnitřní předpis č. 7/2019 - Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o 
nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
953/R/141019: 
 
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 
 
954/R/141019: 
 
dohodu o úhradě dluhu ve splátkách tak, že xxx, bytem xxx, uhradí dlužnou částku v 
pravidelných měsíčních splátkách, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
T: 28.02.2018 
 
955/R/141019: 
 
následující změnu znění podmínek pro poskytování kompostérů:  
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Na základě podané žádosti bude uzavřena smlouva na vydání jednoho kompostéru 
na jednu zahradu, rodinný dům nebo bytový dům. U pozemků s větším počtem 
nájemců nebo s plochou pozemku nad 500 m2 lze v případě dostatku kompostérů a 
v případě podání žádostí vydat na tyto pozemky jeden kompostér na každých 500 
m2. Ostatní podmínky zůstávají beze změny. 
  
956/R/141019: 
 
uzavření Dodatku č. 1 k SOD ORM 0029/2019 „MŠ Tyršova, Moravská Třebová - 
obnova střechy na hlavní budově“ s firmou JS Moravská Třebová s.r.o., Linhartice 
60, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 28811852, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
957/R/141019: 
 
dočasné použití finančních prostředků rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného 
výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Moravská Třebová, 
Čs. armády 179, okres Svitavy na realizaci projektu č. 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0016129 „ZŠ, ŠD Moravská Třebová, ČSA, 63“ v rámci 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
  
Z: Mgr. Zdenka Šafaříková 
 
958/R/141019: 
 
předložený aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola 
Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy pro rok 2019.  
  
Z: Mgr. Petr Vágner 
 
959/R/141019: 
 
bezúplatný převod prosklené vitríny inv. č. 1413 OVV, kterou nelze využít městským 
úřadem, příspěvkové organizaci Základní škola Moravská Třebová, Kostelní nám. 
21, okres Svitavy. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
960/R/141019: 
 
vnitřní předpis č. 8/2019, Pravidla pro užívání určených prostor městského úřadu 
externími subjekty, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Pavel Šafařík 
 
961/R/141019: 
 
uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové žádosti do výzvy 052 v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost se společností Institut projektového řízení 
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s.r.o., Břetislavova 1057/6, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 
28247531, dle předloženého návrhu.  
  
962/R/141019: 
 
udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 6/2019, směrnice Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu na akci "Úprava prostor parkoviště u MěÚ, ul. Olomoucká 
Moravská Třebová“. Práce budou provedeny firmou KAVE Bau s.r.o., se sídlem K 
Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové, IČO: 24135658. 
  
963/R/141019: 
 
uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Úprava prostor parkoviště u MěÚ, ul. 
Olomoucká Moravská Třebová“ s firmou KAVE Bau s.r.o., se sídlem K Dolíčku 66, 
530 02 Pardubice - Nové, IČO: 24135658 dle předloženého návrhu. 
  
964/R/141019: 
 
uzavření kupní smlouvy o úplatném převodu funkční plynovodní přípojky na ul. Nové 
s firmou GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 
27295567, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
965/R/141019: 
 
Základní škole Moravská Třebová, Palackého 1351, udělení výjimky z vnitřního 
předpisu č. 6/2019, směrnice Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na 
zakoupení 5 ks plastových laviček a 3 ks plastových regálů do objektu bazénu v 
celkové hodnotě do 12.000 Kč. Dodavatelem laviček a regálů bude podnikatel xxx, 
IČO: xxx. 
  
Z: Mgr. Petr Vágner 
 
966/R/141019: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 2936/122 o výměře cca 6.082 m2, druh 
pozemku orná půda, pozemku parc. č. 2936/123 o výměře 1.753 m2, druh pozemku 
orná půda a pozemku parc. č. 2936/124 o výměře 10.861 m2, druh pozemku orná 
půda vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města souhlasí: 
 
967/R/141019: 
 
s ubytováním xxx, trvale hlášeném na ohlašovně Městského úřadu xxx, na městské 
ubytovně v ul. Brněnská č. o. 50 v Moravské Třebové.  
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Z: Viera Mazalová 
 
968/R/141019: 
 
s ubytováním xxx, trvale hlášeného na obecním úřadu ve Starém Městě xxx na 
městské ubytovně v ul. Brněnská č. o. 50 v Moravské Třebové.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
969/R/141019: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 2055/140 o výměře 978 m2, druh pozemku orná 
půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová xxx za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 615.357,60 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.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
970/R/141019: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 2055/141 o výměře 891 m2, druh pozemku orná 
půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová xxx za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 560.617,20 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.  
  
971/R/141019: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 2055/142 o výměře 744 m2, druh pozemku orná 
půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová xxx za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 468.124,80 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.   
  
 
 
972/R/141019: 
 
schválit  prodej pozemku parc. č. 2055/143 o výměře 608 m2, druh pozemku orná 
půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová xxx za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 382.553,60 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.   
  
973/R/141019: 
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schválit prodej pozemku parc. č. 2055/145 o výměře 514 m2, druh pozemku orná 
půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová xxx za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 323.408,80 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.    
  
974/R/141019: 
 
schválit prodej: 
 
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, xxx, oprávněnému nájemci bytu v domě č. 
p./ č. o. 1510/1,  který tuto jednotku nabývá do vlastnictví v souladu se Smlouvou o 
nájmu bytu a smlouvou o budoucí kupní smlouvě ze dne 6.8.2019 za dohodnutou 
cenu ve výši 373.000 Kč, která bude uhrazena před podpisem smlouvy.  
 
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, xxx, oprávněným nájemcům bytu v domě 
č. p./ č. o. 1510/1,  kteří tuto jednotku nabývají do vlastnictví v souladu se Smlouvou 
o nájmu bytu a smlouvou o budoucí kupní smlouvě ze dne 12.9.2002 za dohodnutou 
cenu ve výši 720.000 Kč, která bude uhrazena před podpisem smlouvy. 
 
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, xxxx, oprávněnému nájemci bytu v domě 
č. p./ č. o. 1510/1,  který tuto jednotku nabývá do vlastnictví v souladu se Smlouvou o 
nájmu bytu a smlouvou o budoucí kupní smlouvě ze dne 17.5.2010 za dohodnutou 
cenu ve výši 325.000 Kč, která bude uhrazena před podpisem smlouvy. 
 
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, xxx, oprávněnému nájemci bytu v domě č. 
p./ č. o. 1510/1,  který tuto jednotku nabývá do vlastnictví v souladu se Smlouvou o 
nájmu bytu a smlouvou o budoucí kupní smlouvě ze dne 30.3.2011 za dohodnutou 
cenu ve výši 356.000,  která bude uhrazena před podpisem smlouvy. 
 
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, xxx, oprávněným nájemcům bytu v domě 
č. p./ č. o. 1510/1,  kteří tuto jednotku nabývají do vlastnictví v souladu se Smlouvou 
o nájmu bytu a smlouvou o budoucí kupní smlouvě ze dne 15.9.2014 za dohodnutou 
cenu ve výši 543.000 Kč,  která bude uhrazena před podpisem smlouvy. 
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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, xxx, oprávněnému nájemci bytu v domě č. 
p./ č. o. 1510/1,  který tuto jednotku nabývají do vlastnictví v souladu se Smlouvou o 
nájmu bytu a smlouvou o budoucí kupní smlouvě ze dne 16.5.2003 za dohodnutou 
cenu ve výši 720.000 Kč,  která bude uhrazena před podpisem smlouvy. 
 
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, xxx, oprávněnému nájemci bytu v domě č. 
p./ č. o. 1510/1,  který tuto jednotku nabývá do vlastnictví v souladu se Smlouvou o 
nájmu bytu a smlouvou o budoucí kupní smlouvě ze dne 19.6.2000 za dohodnutou 
cenu ve výši 549.000 Kč,  která bude uhrazena před podpisem smlouvy. 
 
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, xxx, oprávněným nájemcům bytu v domě 
č. p./ č. o. 1510/1,  kteří tuto jednotku nabývají do vlastnictví v souladu se Smlouvou 
o nájmu bytu a smlouvou o budoucí kupní smlouvě ze dne 15.5.2007 za dohodnutou 
cenu ve výši 720.000 Kč,  která bude uhrazena před podpisem smlouvy. 
 
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, 
venkovních úpravách a na stavební parcele č. 2936/8, vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Předměstí, xxx, oprávněným nájemcům bytu v domě 
č. p./ č. o. 1510/1,  kteří tuto jednotku nabývají do vlastnictví v souladu se Smlouvou 
o nájmu bytu a smlouvou o budoucí kupní smlouvě ze dne 7.4.2014 za dohodnutou 
cenu ve výši 567.000 Kč,  která bude uhrazena před podpisem smlouvy. 
 
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, xxx, oprávněnému nájemci bytu v domě č. 
p./ č. o. 1510/1,  který tuto jednotku nabývá do vlastnictví v souladu se Smlouvou o 
nájmu bytu a smlouvou o budoucí kupní smlouvě ze dne 30.6.2008 za dohodnutou 
cenu ve výši 364.000 Kč,  která bude uhrazena před podpisem smlouvy. 
 
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, xxx, oprávněnému nájemci bytu v domě č. 
p./ č. o. 1510/1,  který tuto jednotku nabývá do vlastnictví v souladu se Smlouvou o 
nájmu bytu a smlouvou o budoucí kupní smlouvě ze dne 18.4.2016 za dohodnutou 
cenu ve výši 751.000 Kč,  která bude uhrazena před podpisem smlouvy. 
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volné 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. 
 
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, xxx, oprávněnému nájemci bytu v domě č. 
p./ č. o. 1511/3,  který tuto jednotku nabývá do vlastnictví v souladu se Smlouvou o 
nájmu bytu a smlouvou o budoucí kupní smlouvě ze dne 21.7.1999 za dohodnutou 
cenu ve výši 373.000 Kč,  která bude uhrazena před podpisem smlouvy. 
 
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, xxx, oprávněnému nájemci bytu v domě č. 
p./ č. o. 1511/3,  který tuto jednotku nabývá do vlastnictví v souladu se Smlouvou o 
nájmu bytu a smlouvou o budoucí kupní smlouvě ze dne 8.12.2014 za dohodnutou 
cenu ve výši 720.000 Kč,  která bude uhrazena před podpisem smlouvy. 
 
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, xxx, oprávněnému nájemci bytu v domě č. 
p./ č. o. 1511/3,  který tuto jednotku nabývá do vlastnictví v souladu se Smlouvou o 
nájmu bytu a smlouvou o budoucí kupní smlouvě ze dne 21.12.2009 za dohodnutou 
cenu ve výši 325.000 Kč,  která bude uhrazena před podpisem smlouvy. 
 
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, xxx, oprávněnému nájemci bytu v domě č. 
p./ č. o. 1511/3,  který tuto jednotku nabývá do vlastnictví v souladu se Smlouvou o 
nájmu bytu a smlouvou o budoucí kupní smlouvě ze dne 10.2.2010 za dohodnutou 
cenu ve výši 356.000 Kč,  která bude uhrazena před podpisem smlouvy. 
 
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, xxx, oprávněným nájemcům bytu v domě 
č. p./ č. o. 1511/3,  kteří tuto jednotku nabývá do vlastnictví v souladu se Smlouvou o 
nájmu bytu a smlouvou o budoucí kupní smlouvě ze dne 16.2.2000 za dohodnutou 
cenu ve výši 543.000 Kč,  která bude uhrazena před podpisem smlouvy. 
 
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, xxx, oprávněnému nájemci bytu v domě č. 
p./ č. o. 1511/3,  který tuto jednotku nabývá do vlastnictví v souladu se Smlouvou o 
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nájmu bytu a smlouvou o budoucí kupní smlouvě ze dne 26.9.2014 za dohodnutou 
cenu ve výši 720.000 Kč,  která bude uhrazena před podpisem smlouvy. 
 
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, xxx, oprávněnému nájemci bytu v domě č. 
p./ č. o. 1511/3,  který tuto jednotku nabývá do vlastnictví v souladu se Smlouvou o 
nájmu bytu a smlouvou o budoucí kupní smlouvě ze dne 14.3.2007 za dohodnutou 
cenu ve výši 549.000 Kč,  která bude uhrazena před podpisem smlouvy. 
 
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, xxx, oprávněnému nájemci bytu v domě č. 
p./ č. o. 1511/3,  který tuto jednotku nabývá do vlastnictví v souladu se Smlouvou o 
nájmu bytu a smlouvou o budoucí kupní smlouvě ze dne 14.7.2017 za dohodnutou 
cenu ve výši 720.000 Kč,  která bude uhrazena před podpisem smlouvy. 
 
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, xxx, oprávněným nájemcům bytu v domě 
č. p./ č. o. 1511/3,  kteří tuto jednotku nabývá do vlastnictví v souladu se Smlouvou o 
nájmu bytu a smlouvou o budoucí kupní smlouvě ze dne 26.5.2004 za dohodnutou 
cenu ve výši 567.000 Kč,  která bude uhrazena před podpisem smlouvy. 
 
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, xxx, oprávněnému nájemci bytu v domě č. 
p./ č. o. 1511/3,  který tuto jednotku nabývá do vlastnictví v souladu se Smlouvou o 
nájmu bytu a smlouvou o budoucí kupní smlouvě ze dne 24.5.1999 za dohodnutou 
cenu ve výši 364.000 Kč,  která bude uhrazena před podpisem smlouvy. 
 
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, xxx, oprávněnému nájemci bytu v domě č. 
p./ č. o. 1511/3,  který tuto jednotku nabývá do vlastnictví v souladu se Smlouvou o 
nájmu bytu a smlouvou o budoucí kupní smlouvě ze dne 1.2.2000 za dohodnutou 
cenu ve výši 751.000 Kč,  která bude uhrazena před podpisem smlouvy. 
 
volné 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. 
  
Z: Viera Mazalová 
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975/R/141019: 
 
schválit uzavření předloženého dodatku č. 2 smlouvy o nájmu bytu a smlouvy o 
budoucí kupní smlouvě ze dne 7.4.2014 mezi městem Moravská Třebová, jako 
pronajímatelem a budoucím prodávajícím, a xxx, bytem xxx a xxx, oba bytem xxx, 
jako nájemci a budoucí kupující, předmětem kterého je změna v označení smluvní 
strany budoucího kupujícího. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
976/R/141019: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 3618/6 o výměře 58 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. část Sušice  xxx, bytem 
xxx, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 13.660 Kč, kterou kupující uhradí 
před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující uhradí náklady spojené s převodem 
nemovitostí ve výši 5.570 Kč.    
  
Z: Viera Mazalová 
 
977/R/141019: 
 
schválit bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 1189/1 o výměře 217 m2, druh pozemku 
orná půda v obci a kat. území Mor. Třebová, Předměstí z vlastnictví xxx, bytem xxx,  
Moravská Třebová do vlastnictví Města Moravská Třebová s tím, že náklady spojené 
s převodem uhradí město.    
  
Z: Viera Mazalová 
 
978/R/141019: 
 
schválit předložené prohlášení vlastníka budovy v ul. Nádražní č.p. 1480, č.o. 17 a 
č.p. 1480, č.o.19 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, Předměstí, podle § 
1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
979/R/141019: 
 
schválit bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 3087/3 o výměře 157 m2, druh pozemku 
trvalý travní porost v obci a kat. území Mor. Třebová, část Udánky z vlastnictví xxx, 
bytem xxx do vlastnictví Města Moravská Třebová s tím, že náklady spojené s 
převodem uhradí město.    
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
980/R/141019: 
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předložený zápis z jednání komise rady města pro prevenci kriminality ze dne 25. 9. 
2019. 
  
Z: Hana Navrátilová 
 
981/R/141019: 
 
předložený zápis z jednání Komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
konané dne 25.9.2019. 
  
982/R/141019: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
 
983/R/141019: 
 
výstupy z Participativního rozpočtu v místní části - Boršov, Sušice a Udánky 2019. 
  
Z: Miloš Mička 
 
984/R/141019: 
 
čerpání částky 15.217 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Kulturní služby 
města Moravská Třebová a její využití k rozvoji činnosti organizace.  
  
Z: MgA. Marie Blažková 
 
Rada města ruší: 
 
985/R/141019: 
 
své usnesení č. 856/R/160919, kterým schválila uzavření 6 předložených dodatků ke 
Smlouvám o nájmu bytu a smlouvám o budoucí kupní smlouvě.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města ukládá: 
 
986/R/141019: 
 
vedoucí odboru investic a správy majetku objednat geometrický plán na rozdělení 
pozemku parc.č. 247/2 v obci Moravská Třebová a k.ú. Boršov u Moravské Třebové.   
  
987/R/141019: 
 
vedoucí odboru investic a správy majetku objednat geometrický plán za účelem 
rozdělení pozemku parc. č. 2936/122 za účelem realizace směny a prodeje pozemku 
se společnosti protechnik s.r.o. se sídlem Staré Město č.p. 247, IČO: 25995570. 
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988/R/141019: 
 
vedoucí odboru investic a správy majetku jednat při prodeji pozemku parc. č. 
2936/122, pozemku parc. č. 2936/123 a pozemku parc. č. 2936/124 o ceně ve výši 
300 Kč/m2 + DPH.  
 
 
V Moravské Třebové 14.10.2019 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 

Ing. Tomáš Kolkop 
starosta města 

 
 
 

Ing. Miloš Mička  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


