
 Město Moravská Třebová 1   

 Usnesení rady města ze dne  25.10.2019 

Usnesení 
 
z 28. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pátek 25.10.2019 od 

13:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1033/R/251019: 
 

předložený program schůze rady města. 
  
 

1034/R/251019: 
 

uzavření Deklarace partnerství k chystanému českému mikroprojektu „Nová 
expozice ve věži zámku“ realizovanému z Fondu mikroprojektů v Euroregionu 
Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko s polským 
partnerem Parafia Rzymskokatolicka  pw.św. Mikołaja w Domaszkowie, ul. Kolejowa 
2, 57-522 Domaszków,  NIP 881-14-35-081, Regon  040077773, dle předloženého 
návrhu.   
  
 

1035/R/251019: 
 

uzavření Deklarace partnerství k chystanému polskému mikroprojektu „Kulturní 
dědictví polsko-českého pohraničí“ realizovanému z Fondu mikroprojektů v 
Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko s 
polským partnerem Parafia Rzymskokatolicka  pw.św. Mikołaja w Domaszkowie, ul. 
Kolejowa 2, 57-522 Domaszków,  NIP 881-14-35-081, Regon  040077773, dle 
předloženého návrhu.   
  
 

1036/R/251019: 
 

uzavření dodatku č. 1 smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice, IČO:70892822, č. OSV/19/20490 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 1.900.000 Kč 
(pečovatelská služba), v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
1037/R/251019: 
 

uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice, IČO:70892822, č. OSV/19/25420 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 176.000 Kč (odlehčovací služba), v souladu s 
předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
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1038/R/251019: 
 

uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice, IČO:70892822, č. OSV/19/25423 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 3.580.000 Kč (domov se zvláštním režimem), v 
souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
V Moravské Třebové 25.10.2019 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Kolkop           Ing. Daniela Maixnerová 
  starosta města                místostarostka města 

 
 

 


