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Usnesení 
 
z 29. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 18.11.2019 

od 17:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T.G.M. 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1039/R/181119: 
 
předložený program schůze rady města. 
 
1040/R/181119: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 2771/34 orná půda o výměře 8818 m2 (část o 
výměře cca 2000 m2), části pozemku parc. č. 2771/35 o výměře 38303 m2 (část o 
výměře cca 29000 m2), části pozemku parc. č. 2771/66 o výměře 1666 (část o 
výměře cca 1500 m2) , části pozemku parc. č. 2771/86 o výměře 93082 m2 (část o 
výměře  cca 2500 m2) a pozemku parc. č. 3356/2 orná půda o výměře 16459 m2 
(část o výměře cca 1000 m2) vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Svitavská.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1041/R/181119: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 50 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 
 
1042/R/181119: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 1193/11 o výměře 1.200 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Nová formou "volného 
prodeje".         
  
Z: Viera Mazalová 
 
1043/R/181119: 
 
záměr bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 3668 o celkové výměře 198 m2 
(jedná se o  9 m2) druh pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová v souvislosti se stavbou "Modernizace silnice II/368 Moravská 
Třebová - průtah", která bude prováděna Pardubickým krajem, Komenského nám. 
náměstí 125, Pardubice.     
  
Z: Viera Mazalová 
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1044/R/181119: 
 
pacht části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 53 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní, xxx, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u bytového 
domu. Pachtovní 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 
 
1045/R/181119: 
 
pacht části pozemku parc. č. 851 o výměře 67 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Olomoucká, xxx, za účelem zřízení zahrady. Pachtovní 
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 
 
1046/R/181119: 
 
pronájem části pozemku parc. č. 247/2 o výměře 130 m2, v obci Moravská Třebová a 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, xxx, za účelem údržby a sečení 
trávy. 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 
 
1047/R/181119: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
byt č. 4 o velikosti 2 + 1 v ul. Komenského č. o. 59 v Moravské Třebové se xxx, s 
platností od 01.12.2019 
byt č. 10 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx, s platností od 
01.12.2019 
byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové s xxx, 
s platností od 01.12.2019 
byt č. 8 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, s platností 
od 01.12.2019 
byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, s platností od 
01.12.2019 
byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 v Moravské Třebové s xxx s 
platností od 01.12.2019 
byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx, s platností od 
01.12.2019 
byt č. 3 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové s xxx, 
s platností od 01.12.2019 
byt č. 5 o velikosti 2 + 1 na Zámeckém nám. č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, s 
platností od 01.12.2019  
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byt č. 8 o velikosti 3 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské Třebové s xxx, s 
platností od 01.12.2019 
byt č. 17 o velikosti 2 + 1 v ul. Svitavské č. o. 17 v Moravské Třebové s xxx, s 
platností od 01.12.2019 
byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Bránské č. o. 10 v Moravské Třebové s xxx, s platností 
od 01.12.2019 
byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové s xxx, s platností 
od 01.12.2019 
 
Z: Viera Mazalová 
 
1048/R/181119: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Farní č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, od 01.12.2019. Nájemní smlouva bude 
prodloužena vždy o 1 měsíc v případě pravidelné měsíční úhrady nájemného a 
splátky dluhu na nájmu a za odpad v dohodnuté výši. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1049/R/181119: 
 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby a následné uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni se 
společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, za účelem zřízení a provozování 
distribuční soustavy kabelového vedení NN a zemnící pásky na pozemku parc. č. 
3808/17, v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové. 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 zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku, 
nejméně však 1 000 Kč/akce. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty 
dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. Náklady spojené s uzavřením 
smlouvy uhradí oprávněný z věčného břemene.    
  
Z: Viera Mazalová 
 
1050/R/181119: 
 
dohodu o úhradě dluhu ve splátkách tak, že xxx, uhradí dlužnou částku v 
pravidelných měsíčních splátkách, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
1051/R/181119: 
 
pořádání trhů na nám. T. G. Masaryka v Moravské Třebové organizovaných xxx v 
termínech 08.04., 17.06., 16.09. a 16.12.2020 za částku ve výši 20.000 Kč/trh. 
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Z: Viera Mazalová 
 
1052/R/181119: 
 
uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě o obstarání správy in-line stezky a 
cyklostezky na Knížecí louce v Moravské Třebové č. OMM 31/15, která byla dne 21. 
května 2015 uzavřena mezi Městem Moravská Třebová jako příkazcem a 
Technickými službami Moravská Třebová s.r.o. jako příkazníkem, dle předloženého 
návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1053/R/181119: 
 
pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 296 m2, nacházejícího se v objektu 
č. p. 1409 na Křížovém vrchu č. o. 2 v Moravské Třebové společnosti Pohřební ústav 
Holub s.r.o.,  IČO: 26914565, se sídlem Letovice, PSČ 679 61, Pod Kostelem 72/5 ,  
za účelem provozování pohřební služby.  Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 
rok. Roční nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 60.000 Kč bez DPH. Nájemce 
je povinen na základě písemné žádosti jiné pohřební služby, která se pohřbíváním 
zesnulých zabývá, umožnit konání obřadu v předmětu nájmu za cenu režijních 
nákladů.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
1054/R/181119: 
 
uzavření smlouvy s vítězem VŘ na akci „Chodník ulice Olomoucká – II. etapa, 
Moravská Třebová“ s firmou SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 
01 Litomyšl, IČO: 25274104, dle předloženého návrhu. 
  
1055/R/181119: 
 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM – 008/2019 na akci „Obnova 
střechy domu nám. TGM č.p. 37, č.o. 19, Moravská Třebová“ s firmou JS Moravská 
Třebová s.r.o., Linhartice 60, 571 01 Linhartice, IČO: 28811852, podle předloženého 
návrhu.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
1056/R/181119: 
 
uzavření Dodatku č. 1 k SOD ORM č. 0019/2019 na akci „Kanalizace ul. 
Lanškrounská Moravská Třebová“ s firmou KAVE Bau s.r.o., K Dolíčku 66, 530 02 
Pardubice - Nové Jesenčany, IČO: 241 35 658, dle předloženého návrhu. 
  
1057/R/181119: 
 
uzavření Dodatku č. 1 k SOD OISM č. 0036/2019 na akci „Úprava prostor parkoviště 
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u MěÚ, ul. Olomoucká Moravská Třebová“ s firmou KAVE Bau s.r.o., K Dolíčku 66, 
530 02 Pardubice - Nové Jesenčany, IČO: 241 35 658, dle předloženého návrhu. 
  
1058/R/181119: 
 
navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská 
Třebová pro rok 2019 na 39.890.000 Kč  (vč. dotace MPSV, náhrad, bez zákonných 
odvodů, vč. OON). 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1059/R/181119: 
 
rozpočtové opatření č. 7/2019 rozpočtu města - poskytnutí dotace ve výší 3.000 Kč, v 
souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Moravská Třebová, xxx na zajištění účasti na akci Den pro obnovu lesa. 
Dotace bude uhrazena z vyčleněné rozpočtové rezervy. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1060/R/181119: 
 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s xxx, Moravská Třebová o poskytnutí dotace ve 
výši 3.000 Kč na zajištění účasti na akci Den pro obnovu lesa, v souladu s 
předloženým vzorem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1061/R/181119: 
 
bezúplatný převod pomníku obětem 1. světové války (inv. číslo DHM/0000103) v 
pořizovací ceně 168.798 Kč (členěno na 2 části – pomník obětem 1. světové války -   
inv. č. DHM/000103/0001 v pořizovací ceně 153.310 Kč a informační tabule k 
pomníku – inv. č. DHM/000103/0002 v pořizovací ceně 15.488 Kč) a busty Ladislava 
Velena ze Žerotína (inv. číslo DHM/0000102) v pořizovací ceně 89.089,80 Kč z 
vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní služby města Moravská Třebová do 
vlastnictví města Moravská Třebová. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1062/R/181119: 
 
poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem za první 
pololetí roku 2019: 
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- Mgr. Zdence Šafaříkové, ředitelce Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 

171, okres Svitavy, 

- Mgr. Petru Vágnerovi, řediteli Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, 

okres Svitavy, 

- Mgr. Jaroslavě Skácelíkové, ředitelce Základní školy Moravská Třebová, Kostelní 

nám. 21, okres Svitavy, 

- Haně Zmeškalové, DiS., ředitelce I. Mateřské školy Piaristická 137, Moravská 

Třebová, okres Svitavy, 

- Magdě Srncové, ředitelce II. Mateřské školy Jiráskova 1141, Moravská Třebová, 

okres Svitavy, 

- Jiřímu Kobylkovi, řediteli Domu dětí a mládeže Moravská Třebová, okres Svitavy,  

- Mgr. Pavlu Vaňkátovi, řediteli Základní umělecké školy Moravská Třebová, 

- Mgr. Lence Greplové, ředitelce Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské 

Třebové, 

- Mgr. Milanu Janouškovi, řediteli Sociálních služeb města Moravská Třebová, 

dle předloženého návrhu. 

Tyto odměny budou vyplaceny ze mzdových prostředků příslušné příspěvkové 
organizace, nemají vliv na rozpočet města. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1063/R/181119: 
 
navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Moravská 
Třebová pro rok 2019 na 430.000 Kč (bez dotací MŠMT, bez zákonných odvodů, vč. 
OON).  
  
Z: Dana Buriánková 
 
1064/R/181119: 
 
předložený aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola 
Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy pro rok 2019.  
  
Z: Mgr. Petr Vágner 
 
1065/R/181119: 
 
navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Základní škola Moravská 
Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy pro rok 2019 na na částku 416.000 Kč (bez 
zákonných odvodů, vč. náhrad, OON a dotací poskytnutých od jiných subjektů).  
  
Z: Mgr. Petr Vágner 
 
 
1066/R/181119: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku Licence databázového systému 
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ORACLE, účastníka OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 48168921. 
  
1067/R/181119: 
 
uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu, s vítězem zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku Licence databázového systému ORACLE, uchazečem OR-CZ 
spol. s r.o., Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 48168921. 
  
1068/R/181119: 
 
uzavření smlouvy s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Externí 
penetrační test IS Moravská Třebová" firmou DCIT, a.s., Praha 10 - Vršovice, 
Kodaňská 1441/46, PSČ 10010, IČO: 26143097 podle předloženého návrhu. 
  
1069/R/181119: 
 
uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu 
Modernizace infrastruktury pro sdílení informací a dat s obcemi Pardubického kraje s 
Pardubickým krajem, Pardubice I, Pardubice-Staré Město, Komenského náměstí 
125, IČO: 70892822 podle předloženého návrhu. 
 
Rada města neschvaluje: 
 
1070/R/181119: 
 
udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 6/2019, směrnice Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, na realizaci rekonstrukce nouzového osvětlení objektu 
muzea Moravské Třebové. 
  
Rada města souhlasí: 
 
1071/R/181119: 
 
s přijetím nepatrného majetku po xxx, zemřelém dne 06.10.2018. 
  
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1072/R/181119: 
 
zrušit usnesení č. 265/Z/041119, kterým byl schválen 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.    
 
Z: Viera Mazalová 
 
1073/R/181119: 
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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.    
 
1074/R/181119: 
 
schválit pořízení změny č. 4 územního plánu města Moravská Třebová (dále ÚP) 
zkráceným postupem. 
 
1075/R/181119: 
 
vzít na vědomí stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního 
prostředí, k pořizované změně č. 4 územního plánu Moravská Třebová. 
 
1076/R/181119: 
 
udělit čestné občanství města Moravská Třebová paní xxx, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města: 
 
1077/R/181119: 
 
schválit podněty veřejnosti č. 3, 4, 6 (část) a 7 k pořizované změně č. 4 územního 
plánu Moravská Třebová. 
  
Rada města bere na vědomí: 
 
1078/R/181119: 
 
předložený zápis z jednání Samosprávné komise Boršov ze dne 03.09.2019 a 
15.10.2019.  
 
1079/R/181119: 
 
předložený zápis z jednání Samosprávné komise Sušice ze dne 24.10.2019 a plán 
práce komise na rok 2020.  
  
1080/R/181119: 
 
předložený zápis z jednání Samosprávné komise Udánky ze dne 16.10.2019.  
 
1081/R/181119: 
 
předložený zápis z jednání Komise pro investice a strategické plánování ze dne 
30.10.2019.  
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1082/R/181119: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
 
1083/R/181119: 
 
předložený zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 14. 10. 2019. 
  
1084/R/181119: 
 
předložený zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne 10.10.2019. 
  
1085/R/181119: 
 
předložený zápis z jednání Komise památkové péče ze dne 16.10.2019. 
  
Z: Mgr. Radko Martínek 
 
1086/R/181119: 
 
předložený zápis z výjezdního zasedání komise pro prevenci kriminality ze dne 
17.10.2019. 
  
Z: Hana Navrátilová 
 
1087/R/181119: 
 
uzavření dohody o ukončení smluv o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat 
elektřinu do elektrizační soustavy č. FVE 201500048, FVE 201500049 a FVE 
201500050, se společností CENTROPOL ENERGY, a.s.,  se sídlem Vaníčkova 
1594/1, 400 01  Ústí nad Labem, IČO: 25458302, ze dne 18.10.2019.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
1088/R/181119: 
 
předložený zápis z jednání Komise pro řízení realizace Strategického plánu rozvoje 
města ze dne 23.10.2019 a doporučení komise zabývat se i nadále prioritními 
oblastmi dle předloženého zápisu. 
  
 
1089/R/181119: 
 
uzavření smluv o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat elektřinu do 
elektrizační soustavy č. 2020- S500770, 2020- S500771 a 2020- S500772, se 
společností E.ON Energie, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 37001  České 
Budějovice 7, IČO: 26078201, ze dne 1.11.2019.   
  
Z: Viera Mazalová 
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1090/R/181119: 
 
čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Moravská 
Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy do výše 57.000 Kč na pořízení učitelské 
katedry do učebny fyziky. 
 
1091/R/181119: 
 
předloženou Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku Licence databázového systému ORACLE. 
 
1092/R/181119: 
 
předloženou zprávu o vyřizování stížností a petic za I. pololetí 2019. 
 
1093/R/181119: 
 
předložený zápis do kroniky města Moravské Třebové za rok 2018. 
 
Rada města zmocňuje: 
 
1094/R/181119: 
 
starostu města podepsat zápis do kroniky města Moravské Třebové za rok 2018 a 
vydat tak souhlas obce s obsahem zápisu.   
  
Z: Petra Zábranová 
 
Rada města pověřuje: 
 
1095/R/181119: 
 
starostu jednat o ceně za dílo - vypracování studie "Základní technická vybavenost 
lokality jihozápad v Mor. Třebové". 
 
Rada města ukládá: 
 
1096/R/181119: 
 
vedoucí odboru investic a správy majetku realizovat prodej 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 a na stavební parcele č. 
2936/8, vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí,  a 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 a na 
stavební parcele č. 2936/9, vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Předměstí, formou losování. 
  
Z: Viera Mazalová 
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1097/R/181119: 
 
odboru investic a správy majetku připravit dle vnitřního předpisu č. 6/2019, zadání 
veřejné zakázky na realizaci rekonstrukce nouzového osvětlení objektu muzea 
Moravské Třebové. 
 
Rada města odkládá: 
 
1098/R/181119: 
 
projednání tisku č. 13 do příštího zasedání rady města z důvodu doplnění informací.  
 
1099/R/181119: 
 
projednání tisku č. 27 do příštího zasedání rady města.   
  
1100/R/181119: 
 
projednání tisku č. 47 do příštího zasedání rady města.  
  
 
 
V Moravské Třebové 18.11.2019 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Kolkop 
starosta města 

 
 
 

Ing. Miloš Mička  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


