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 Usnesení rady města ze dne  21.10.2019 

Usnesení 
 
z 26. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.10.2019 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
989/R/211019: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
990/R/211019: 
 
záměr směny části pozemku parc. č. 2936/122 m2, druh pozemku orná půda o 
celkové výměře 8.113 m2 (jednalo by se o 4.975 m2) ve vlastnictví Města Moravská 
Třebová za pozemek parc.č. 2936/63 o výměře 4.839 m2, druh pozemku orná půda, 
pozemek parc. č. 2936/64 o výměře 87 m2, druh pozemku orná půda a pozemek 
parc.č. 2944/5 o výměře 49 m2, druh pozemku trvalý travní porost (celkem o výměře 
4.975 m2) ve vlastnictví společnosti protechnik s.r.o., se sídlem Staré Město č.p. 247. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
991/R/211019: 
 
pronájem části pozemku parc. č. 657/1 o výměře 1350 m2 a části pozemku parc. č. 
3813/1 o výměře 180 m2, oba v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov 
u Moravské Třebové, za účelem údržby a sečení trávy, xxx, trvale bytem xxx. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a 
nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 4. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
992/R/211019: 
 
pacht části pozemku parc. č. 2771/86 o výměře 91 372 m2, kultura orná půda, v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, společnosti PAVLÍK a společníci s.r.o., 
IČO: 25948431, se sídlem Nerudova 1167/48, 571 01 Moravská Třebová, za účelem 
zemědělského využití. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od 1. 
listopadu 2019 do 31. října 2020. Pachtovné bude stanoveno ve výši 2 % z průměrné 
ceny zemědělských pozemků, která je stanovena dle vyhlášky Ministerstva 
zemědělství a Ministerstva financí č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu 
katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských 
pozemků, ve znění pozdějších předpisů, pro katastrální území Moravská Třebová na 
8,55 Kč/1 m2, bez DPH. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
993/R/211019: 
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ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 409, uzavřené mezi Městem 
Moravská Třebová jako pronajímatelem, v zastoupení Technickými službami 
Moravská Třebová s.r.o., a xxx, bytem xxx, jako nájemcem, předmětem které je 
pronájem objektu stavby na pozemku parc. č. 33, v části obce Město v k. ú. 
Moravská Třebová, ul. Gorazdova, a to dohodou ke dni 31.10.2019 s podmínkou 
úhrady dlužného nájmu ve výši 7.500 Kč a nájmu za říjen 2019 ve výši 1.250 Kč před 
podpisem této dohody. V případě nedodržení této podmínky bude ze strany 
pronajímatele dána výpověď z nájmu s výpovědní lhůtou od 1.11.2019 do 31.1.2020.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
994/R/211019: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem tamtéž, s platností od 01.11.2019 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po 
splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 
byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 v Moravské Třebové s 
Dětským domovem Moravská Třebová, IČO: 63609177, se sídlem J. K. Tyla 570/65, 
předměstí, 571 01  Moravská Třebová, s platností od 01.11.2019 
byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem tamtéž, s platností od 01.11.2019 
byt č. 6 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx, bytem tamtéž, 
s platností od 01.11.2019 
byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.11.2019 
byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, bytem tamtéž, 
s platností od 01.11.2019 
byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 128 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.11.2019 
byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx, bytem tamtéž, 
s platností od 01.11.2019 
byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 17 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.11.2019  
byt č. 7 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem tamtéž, s platností od 01.11.2019 
byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 16 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.11.2019 
byt č. 6 o velikosti 3 + 1 v ul. Nádražní č. o. 17 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.11.2019 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po 
splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 
byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Bránské č. o. 10 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.11.2019 
byt č. 10 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.11.2019 
  
Z: Viera Mazalová 
 
995/R/211019: 
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uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Bránské č. o. 17 v Moravské Třebové s xxx, bytem tamtéž, s platností od 01.11.2019 
s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní 
smlouvy. 
  
Z: Viera Mazalová 
T: 17.10.2019 
 
996/R/211019: 
 
navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace I. Mateřská škola, Piaristická 137, 
Moravská Třebová, okres Svitavy pro rok 2019 o 5.000 Kč na celkovou částku 
329.000 Kč (bez dotací MŠMT, vč. náhrad bez zák. odvodů, vč. OON). 
  
Z: Hana Zmeškalová 
 
997/R/211019: 
 
uzavření dohody o spolupráci k akci „Přečerpávací stanice Sušice“ s firmou VHOS 
a.s., Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 48172901 a obcí Kunčina, 
Kunčina 204, PSČ 569 24, IČO: 00276880, dle předloženého návrhu. 
  
998/R/211019: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Chodník ulice Olomoucká – II. etapa, 
Moravská Třebová“ – opakované zadání - firmu SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., 
Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl, IČO: 25274104. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města neschvaluje: 
 
999/R/211019: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 2820/23 o celkové výměře 62 m2,  druh pozemku 
ostatní plocha a pozemku parc. č. 1593 o výměře 406 m2, druh pozemku ostatní 
plocha vše obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Tovární.         
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města nesouhlasí: 
 
1000/R/211019: 
 
se zřízením vjezdu do zahrady vybouráním do cihlové zdi, která se nachází na 
pozemku parc. č. 729 a s tím spojeným příjezdem aut přes parkoviště na pozemku 
parc. č. 731, oba v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Lanškrounská. 
Nesouhlas se zřízením vjezdu do zahrady objektu Lanškrounská 263/37 bude zaslán 
žadatelům xxx, trvale bytem xxx. 
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Z: Viera Mazalová 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1001/R/211019: 
 
schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 6/2019 rozpočtu města, kterou budou 
změněny závazné ukazatele na rok 2019 takto (v tis. Kč), s předloženými přesuny 
rozpočtu mezi položkami činností Technických služeb Moravská Třebová s.r.o.: 
 
a) závazné ukazatele stanovené radě města 
 
 

  
b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace  
 

  
  
Z: Dana Buriánková 
 
1002/R/211019: 
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schválit předložený Strategický plán sociálního začleňování města Moravská 
Třebová pro období 2019 - 2021. 
  
1003/R/211019: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 2711/146 o výměře 481 m2, druh pozemku zahrada 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Svitavská, společnosti DGF a.s. 
Moravská Třebová, Předměstí č. p. 1472, ul. Svitavská č. o. 58, IČO: 25936930, za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 250.120 Kč + DPH, kterou kupující uhradí 
před podpisem kupní smlouvy. Dále společnost uhradí náklady spojené s převodem 
nemovitosti ve výši 7.260 Kč. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1004/R/211019: 
 
schválit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o zřízení 
zákazu zcizení uzavřené 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 úvěru účastníkům, 
poskytování úvěru účastníkům stavebního spoření a podléhá dozorům České 
národní banky".       
      
  
Z: Viera Mazalová 
 
1005/R/211019: 
 
schválit podání žádosti o převod a následné nabytí do majetku města pozemku parc. 
č. 3534/2 o  výměře 21 m2 (jedná se o plochu autobusové zastávky), druh pozemku 
ostatní plocha a pozemku parc. č. 3534/1 o výměře 68 m2, druh pozemku ostatní 
plocha vše v obci a katastrálním území Linhartice z vlastnictví Obce Linhartice, IČO: 
00276936. 
  
1006/R/211019: 
 
schválit výkup pozemků v areálu ČOV Linhartice parc. č.  parc. č. st. 340 - zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 235 m2, st. 341 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
199 m2, st. 374 - zastavěna plocha a nádvoří, o výměře 314 m2, st. 375 - zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 247 m2,  parc .č. 3344 – ostatní plocha, o výměře 16 m2, 
parc. č. 3345 – ostatní plocha, o výměře 3096 m2, parc. č. 3346 – ostatní plocha, o 
výměře 123 m2,  parc. č. 3389 – ostatní plocha, o výměře 1850 m2 vše v obci a 
katastrálním území Linhartice od MILNEA státní podnik v likvidaci IČO: 00016187, se 
sídlem Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6 za cenu ve výši 1.155.350 Kč 
stanovenou dle znaleckého posudku. 
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Z: Viera Mazalová 
 
1007/R/211019: 
 
schválit předloženou koncepci náhrady za organizační složku města Centrum 
volného času, která bude ke dni 31.12.2019 zrušena.  
 
1008/R/211019: 
 
vzít na vědomí předložené požadavky na pořízení změny č. 4 územního plánu města 
Moravská Třebová zkráceným postupem.   
  
1009/R/211019: 
 
schválit Ing. Tomáše Kolkopa určeným zastupitelem k jednání týkajícímu se změny 
č. 4 územního plánu města Moravská Třebová.  
  
1010/R/211019: 
 
schválit zapojení města do projektu na podporu sociálního začleňování v Moravské 
Třebové financovaného z ESF - Operační program zaměstnanost - Výzva č. 
03_16_052 „Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva“, dle předloženého 
návrhu.   
  
1011/R/211019: 
 
schválit zapojení města do mikroprojektů hrazených z Fondu mikroprojektů v 
Euroregionu Glacensis, Program Interreg V - A Česká republika  - Polsko, „Nová 
expozice ve věži zámku“ a „Po stopách česko – polských kořenů – řemeslné toulky 
minulostí“. 
  
1012/R/211019: 
 
schválit uzavření Deklarace partnerství k mikroprojektu „Nová expozice ve věži 
zámku“ realizovaném z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci 
Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko s polským partnerem, Gmina 
Miedzylesie 57-530 Miedzylesie, dle předloženého návrhu.  
  
1013/R/211019: 
 
schválit uzavření Deklarace partnerství k mikroprojektu „Po stopách česko – 
polských kořenů – řemeslné toulky minulostí“ realizovaném z Fondu mikroprojektů v 
Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko s 
polským partnerem, Gmina Miedzylesie 57-530 Miedzylesie, dle předloženého 
návrhu. 
 
1014/R/211019: 
 
schválit členství Města Moravská Třebová ve sdružení Euroregion Pomezí Čech, 
Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, v souladu s předloženým návrhem.  
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1015/R/211019: 
 
souhlasit s obsahem stanov sdružení Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – 
Euroregion Glacensis, dle předloženého návrhu.  
  
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města: 
 
1016/R/211019: 
 
udělení výjimky z podmínek prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v 
Moravské Třebové, schválených zastupitelstvem města pod číslem usnesení 
139/Z/290419, a to  vrácení kauce ve výši 50.000 Kč xxx, bytem xxx, kterou složili na 
účet města v souvislosti s losováním stavebních pozemků v lokalitě "Nová" dne 
05.06.2019.  
  
Rada města bere na vědomí: 
 
1017/R/211019: 
 
předložený zápis z jednání Komise pro kulturu, sport a volný čas ze dne 1. 10. 2019. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1018/R/211019: 
 
předložené zápisy z jednání Komise dopravní rady města ze dne 25.09.2019 a ze 
dne 09.10.2019. 
  
1019/R/211019: 
 
předložený zápis z jednání Komise pro informační a komunikační technologie ze dne 
30.09.2019.  
  
1020/R/211019: 
 
doporučení Komise pro informační a komunikační technologie zabývat se pořízením 
nové webové prezentace města Moravská Třebová. 
  
1021/R/211019: 
 
doporučení Komise pro informační a komunikační technologie založit pracovní 
skupinu odborníků, která se bude zabývat konceptem Smart cities. 
  
1022/R/211019: 
 
doporučení Komise pro informační a komunikační technologie vytvořit generel datové 
síťové infrastruktury města Moravská Třebová. 
  
1023/R/211019: 
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předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
1024/R/211019: 
 
rozbor hospodaření města k 30.09.2019. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1025/R/211019: 
 
odstoupení xxx, bytem xxx, od kupní smlouvy ve věci prodeje pozemku parc.č. 
1193/11 o výměře 1.200 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Nová.         
  
Z: Viera Mazalová 
 
1026/R/211019: 
 
podnět občanky xxx k přejmenování Marxovy ulice na ulici Robotní.  
  
Rada města vyhlašuje: 
 
1027/R/211019: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2019, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku "Licence databázového systému 
ORACLE" a schvaluje: 
 
1. Seznam firem, které budou obeslány poptávkou: 
- CCA Group a.s., Praha 2, Karlovo nám. 17 č.p. 288, PSČ 12000, IČO: 25695312 
- GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, 
IČO: 15049248 
- OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
48168921 
- Solutia, s.r.o., Praha 10 - Vršovice, Petrohradská 390/46, PSČ 10100, IČO: 
27127982 
- TECHNISERV IT, spol. s r.o., Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 
26298953 
 
2. Hodnotící komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek ve složení: 
- Ing. Mička Miloš, člen, Ing. Kolkop Tomáš, náhradník 
- Truhlář Libor, člen, Ing. Brettschneider Pavel, náhradník 
- Ing. Němec Marek, člen, Bc. Šmehlík Radim, DiS., náhradník 
 
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- nejnižší cena v přepočtu na rok včetně DPH - 100 %  
  
Rada města ukládá: 
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1028/R/211019: 
 
vedoucí odboru investic a správy majetku nabídnout  pozemek parc.č. 1193/11 o 
výměře 1.200 m2, druh pozemku ostatní plocha, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Nová, ke koupi MUDr. Ivaně a Bc. Radimu Zemánkovým, 
bytem Moravská Třebová, Předměstí č. p. 1322, ul. Západní č. o. 28 formou přímého 
prodeje za cenu ve výši 755.040 Kč včetně DPH.    
  
Rada města odkládá: 
 
1029/R/211019: 
 
projednání tisku č. 8 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová o místním 
poplatku za komunální odpad. 
 
V Moravské Třebové 21.10.2019 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 

Ing. Tomáš Kolkop 
starosta města 

 
 
 

Ing. Miloš Mička  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


