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Usnesení 
 
z 30. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 25.11.2019 

od 17:00 hod v: Zasedací místnost, na:  
  
Rada města schvaluje: 
 
1101/R/251119: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
1102/R/251119: 
 
uzavření dohody s firmou Siemens Mobility, s.r.o. se sídlem Siemensova 2715/1, 155 
00 Praha 5, IČO: 06981995 o slevě za vzniklé odchylky skutečné hodnoty spotřeby 
elektrické energie v letech 2016 - 2018 oproti garantovaným hodnotám dle uzavřené 
Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, v souladu s 
předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1103/R/251119: 
 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících číslo: 
ORM 33-2018, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
1104/R/251119: 
 
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3409/1 o výměře 400 m2, v obci a 
katastrálním území Linhartice, za účelem zřízení skládky vytěženého dřeva. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1105/R/251119: 
 
uzavření předloženého dodatku č. 1 k mandátní smlouvě jehož předmětem je 
navýšení odměny odborného lesního hospodáře. 
  
1106/R/251119: 
 
pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 125,5 m2, nacházejícího se v 
objektu č. p. 371  v ul. Komenského č. o. 46 v Moravské Třebové Mateřskému a 
rodinnému centru Krůček, z. s., IČO: 26539411, se sídlem Wolkerova alej 92/18, 
Svitavy 56802, zastoupenému Mgr. Kateřinou Novotnou za účelem provozování 
mateřského centra Krůček Moravská Třebová.  Smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude stanoveno dohodou 
ve výši 80.000 Kč bez DPH.    
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Z: Viera Mazalová 
 
1107/R/251119: 
 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ORM č. 0030/2019 na akci „MŠ Sušice, 
Moravská Třebová - obnova střechy“ s firmou Bromach spol. s r.o., Dobrovského 83, 
563 01 Lanškroun, IČO 27467520, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1108/R/251119: 
 
následující termíny schůzí rady města v roce 2020: 13.01., 27.01., 02.03., 16.03., 
06.04., 20.04., 18.05., 01.06., 15.06., 13.07., 27.07., 10.08., 24.08., 21.09., 05.10., 
19.10., 16.11., 30.11., a to vždy od 16:00 hod., v případě, že bude předcházet 
schůze rady jako valné hromady, začátek od 17:00 hod. 
  
1109/R/251119: 
 
následující termíny schůzí rady města jako jediného společníka obchodní společnosti 
Technické služby Moravská Třebová s.r.o. při výkonu funkce valné hromady 
společnosti v roce 2020: 02.03., 20.04., 15.06., 24.08., 16.11, a to vždy od 16:00 
hod. 
  
1110/R/251119: 
 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové žádosti do výzvy 
052 v rámci Operačního programu Zaměstnanost se společností Institut projektového 
řízení s.r.o., Břetislavova 1057/6, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 
28247531, dle předloženého návrhu.  
  
1111/R/251119: 
 
prodejní cenu stolního kalendáře města Moravská Třebová ve výši 95 Kč/ks. 
Prodejce bude respektovat cenu stanovenou městem a zvýší ji maximálně o 10% 
(odměna prodejci).  
  
1112/R/251119: 
 
udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 6/2019, směrnice Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu na uzavření smlouvy o dílo s předmětem Studie - Základní 
technická vybavenost lokality jihozápad v Moravské Třebové se společností APOLO 
CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička, IČO: 27492851. 
 
1113/R/251119: 
 
uzavření smlouvy o dílo na vypracování Studie - Základní technická vybavenost 
lokality jihozápad v Moravské Třebové se společností APOLO CZ s.r.o., Tyršova 
155, 572 01 Polička, IČO: 27492851, podle předloženého návrhu. 
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1114/R/251119: 
 
plán zimní údržby místních komunikací v Moravské Třebové pro období 2019 - 2020.  
  
Rada města souhlasí: 
 
1115/R/251119: 
 
s pokračováním v realizaci projektu „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Palackého, 
Moravská Třebová“ podaném v Integrovaném regionálním operačním programu 
(IROP) ve výzvě č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)". 
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1116/R/251119: 
 
schválit uzavření předloženého dodatku č. 2 smlouvy o nájmu bytu a smlouvy o 
budoucí kupní smlouvě ze dne 6.8.2019 mezi městem Moravská Třebová, jako 
pronajímatelem a budoucím prodávajícím, a xxx, jako nájemcem a budoucím 
kupujícím, předmětem kterého je změna ve formulaci kupní ceny. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1117/R/251119: 
 
schválit rozpočtovou úpravu č. 8/2019 rozpočtu města, takto:  
 
Rozpočtové příjmy 
Třída 4 Přijaté dotace 
Neinvestiční přijaté dotace od krajů – podpora poskytování  
sociálních služeb (Domov pro seniory, Domov se zvláštním  
režimem, odlehčovací služba)      4.125.000 Kč  
 
Rozpočtové příjmy celkem      4.125.000 Kč 
 
Rozpočtové výdaje 
Třída 5 Běžné výdaje 
Sociální služby – dotace příspěvkové organizaci (PK)   4.125.000 Kč 
Sociální služby – dotace příspěvkové organizaci (město)   - 720.000 Kč 
 
Třída 6 Investiční výdaje 
Sociální služby – investiční příspěvek         720.000 Kč 
Rozpočtové výdaje celkem      4.125.000 Kč 
  
Z: Dana Buriánková 
 
 
1118/R/251119: 
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schválit v návaznosti na usnesení zastupitelstva č. 5/S/190396 ze dne 19.03.1996, 
kterým schválilo zřízení sociálního fondu, příděl do sociálního fondu ve výši 3,5 % z 
ročního objemu  mzdových prostředků zúčtovaných k výplatě v běžném roce pro: 
− zaměstnance města zařazené do městského úřadu 
− uvolněné členy zastupitelstva města 
− zaměstnance města zařazené do městské policie 
Schválená výše přídělu do sociálního fondu je platná od 01.04.2020. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1119/R/251119: 
 
schválit rozpočet města na rok 2020 v následující podobě s provedenými změnami 
- DDM – příspěvek na úhradu prov. nákladů vč. OON   - 200.000 Kč 
- Propagace a prezentace města                         100.000 Kč 
- Provoz IT                            100.000 Kč: 
 

  
Z: Dana Buriánková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1120/R/251119: 
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schválit tyto závazné ukazatele rozpočtu města v roce 2020, jimiž se povinně budou 
řídit: 
 
a) rada města 
 

   
 
b) příspěvkové organizace zřízené městem – příspěvek na činnost organizace 
 

   
 
Z: Dana Buriánková 
 
1121/R/251119: 
 
schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a zástavní smlouvě se 
společností Agroveles, s.r.o., se sídlem M. Horákové 390, Týn, 674 01 Třebíč, IČ0: 
269 75 971, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
1122/R/251119: 
 
schválit uzavření smlouvy o advokátní úschově kupní ceny s xxx, IČO: xxx, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
1123/R/251119: 
 
schválit prodej : 
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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 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 5.000 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 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 
5.000 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 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 17.5.2010 za dohodnutou cenu ve výši 5.000 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 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 5.000 Kč,  
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 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 5.000 Kč,  
která bude uhrazena před podpisem smlouvy. 
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 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 5.000 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 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 5.000 Kč,  
která bude uhrazena před podpisem smlouvy. 
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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 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 
5.000 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 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 5.000 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 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 5.000 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 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 5.000 Kč,  
která bude uhrazena před podpisem smlouvy. 
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 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 5.000 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 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 5.000 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 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 5.000 Kč,  
která bude uhrazena před podpisem smlouvy. 
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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 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 5.000 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 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 5.000 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 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 26.9.2014 za dohodnutou cenu ve výši 5.000 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 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 5.000 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 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 5.000 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 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 5.000 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 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 5.000 Kč,  
která bude uhrazena před podpisem smlouvy. 
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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 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 5.000 Kč,  která 
bude uhrazena před podpisem smlouvy. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1124/R/251119: 
 
schválit směnu  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. Náklady 
spojené s vypracováním geometrického plánu uhradí obě strany společně každý 
jednu polovinu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1125/R/251119: 
 
schválit předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová o 
místním poplatku ze psů. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1126/R/251119: 
 
schválit předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová o 
místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1127/R/251119: 
 
schválit předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová č. 
4/2019, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů na území města Moravská Třebová. 
  
Z: Pavel Báča 
 
1128/R/251119: 
 
uložit vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka zpracování úplného znění 
Obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová č. 2/2017, o systému 
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shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů na území města Moravská Třebová, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
1129/R/251119: 
 
schválit předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová č. 
3/2019, kterou se ruší vyhláška č. 3/2017, kterou byl stanoven systém komunitního 
kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné 
zeleně na území města Moravská Třebová. 
  
Z: Pavel Báča 
 
1130/R/251119: 
 
schválit měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města s účinností od 
01.01.2020 takto: 
 
a) za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 35.630 Kč 
b) za výkon funkce člena rady města ve výši 7.910 Kč 
c) za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva města nebo předsedy komise 
rady města ve výši 3.960 Kč 
d) za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města nebo komise rady města ve 
výši 2.530 Kč 
f) za výkon funkce člena zastupitelstva města ve výši 1.830 Kč 
 
V případě souběhu výkonu několika funkcí bude neuvolněnému členovi zastupitelstva 
města poskytnuta měsíční odměna podle funkce, za kterou lze poskytnout nejvyšší 
odměnu. 
  
1131/R/251119: 
 
schválit následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2020: 17.02., 30.03., 
04.05., 29.06., 07.09., 02.11., 14.12., a to vždy od 16:00 hod.  
  
1132/R/251119: 
 
schválit dodatek č. 1 vnitřního předpisu č. 4/2019 Program pro poskytování stipendií 
studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová, 
podle předloženého návrhu. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
1133/R/251119: 
 
uložit Mgr. Petře Zábranové, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka, 
zpracovat úplného znění vnitřního předpisu č. 4/2019 Program pro poskytování 
stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská 
Třebová, podle předloženého návrhu. 
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Z: Petra Zábranová 
 
1134/R/251119: 
 
schválit dodatek č. 1 vnitřního předpisu č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z 
rozpočtu města Moravská Třebová, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
1135/R/251119: 
 
uložit Mgr. Petře Zábranové, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka, 
zpracovat úplného znění vnitřního předpisu č. 6/2015 Program pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Moravská Třebová, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
1136/R/251119: 
 
schválit změnu dodatku č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a 
mládeže Moravská Třebová, okres Svitavy podle předloženého návrhu. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
1137/R/251119: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
1138/R/251119: 
 
předložený zápis z jednání Komise pro informační a komunikační technologie ze dne 
13.11.2019. 
  
1139/R/251119: 
 
doporučení Komise pro informační a komunikační technologie zabývat se postupnou 
obnovou nevyhovujících částí městského kamerového systému (cca 5 IP kamer). 
 
1140/R/251119: 
 
předložený zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne 07.11.2019. 
1141/R/251119: 
 
předložený zápis z jednání Komise pro investice a strategické plánování ze dne 20. 
11. 2019. 
  
1142/R/251119: 



 Město Moravská Třebová 12 

 Usnesení rady města ze dne  25.11.2019 

 
čerpání rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření 
příspěvkové organizace I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres 
Svitavy do výše 94.000 Kč a jeho využití k rozvoji činnosti organizace. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1143/R/251119: 
 
cenu vodného na rok 2020 ve výši: 
od 1.1.2020 do termínu změny sazby DPH ve výši 41,46 Kč/m3 bez DPH.  
od termínu změny sazby DPH do 31.12.2020 ve výši 39,65 Kč/m3 bez DPH.  
cenu stočného na rok 2020 ve výši: 46,87 Kč/m3  bez DPH. 
  
1144/R/251119: 
 
předloženou změnu organizační struktury KSMT s účinností od 01.02.2020 v souladu 
s předloženým návrhem.  
  
Z: Marie Blažková 
T: 19.11.2019 
 
Rada města jmenuje: 
 
1145/R/251119: 
 
PhDr. Jiřího Šmerala členem komise památkové péče rady města. 
  
Rada města ruší: 
 
1146/R/251119: 
 
své usnesení č. 974/141019, kterým doporučila zastupitelstvu města schválit prodej 
bytových a nebytových jednotek v domech č. o. 1 a 3, č. p. 1510 a 1511, obě v ul. 
Hřebečské v Moravské Třebové.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města stanovuje: 
 
1147/R/251119: 
 
plat ředitelce Kulturních služeb města Moravská Třebová MgA. Marii Blažkové od 
01.12.2019 v souladu s předloženým návrhem.  
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V Moravské Třebové 25.11.2019 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Kolkop 
starosta města 

 
 
 

Ing. Miloš Mička  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


