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Usnesení 
 

z 31. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2019 
od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 

 
 
Rada města schvaluje: 
 
1148/R/161219: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
1149/R/161219: 
 
nájem části pozemku parc. č. 3409/1 o výměře 400 m2, v obci a katastrálním území 
Linhartice, společnosti Lesy České republiky, s. p., IČO: 42196451, se sídlem 
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, za účelem zřízení 
skládky vytěženého dřeva. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 
2020 do 31. 12. 2020. Nájemné bude stanoveno na 10 Kč/1 m2/1 rok, bez DPH. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1150/R/161219: 
 
pacht části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 50 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní, xxx, trvale bytem xxx, za účelem pěstování ovoce a 
zeleniny u bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
1737/050405, bod 2. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1151/R/161219: 
 
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 na pozemku parc. č. 964/9, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová. 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 
 
1152/R/161219: 
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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 na pozemcích parc. č. 3802/15, 3804/1 a 108/1, 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/akci. 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 
 
1153/R/161219: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
byt č. 2 o velikosti 1 + 1 na Zámeckém náměstí č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem tamtéž, s platností od 01.1.2020  
byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx, bytem tamtéž, 
s platností od 01.1.2020 
byt č. 7 o velikosti 1 + 1v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx, bytem tamtéž, s 
platností od 01.1.2020 
byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem tamtéž, s platností od 01.1.2020 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po 
splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy  
byt č. 2B o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem tamtéž, s platností od 01.1.2020 
byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem tamtéž, s platností od 01.1.2020 
byt č. 6 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, bytem tamtéž, 
s platností od 01.1.2020 
byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Bránské č. o. 10 v Moravské Třebové s xxx, bytem tamtéž, 
s platností od 01.1.2020 
byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem tamtéž, s platností od 01.1.2020  
byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové s xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.1.2020 
byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové s xxx, 
bytem tamtéž, s platností od 01.1.2020  podmínkou úhrady závazků vůči městu po 
splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy  
byt č. 4 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové s xxx, bytem tamtéž, 
s platností od 01.1.2020 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před 
podpisem nové nájemní smlouvy  
byt č. 15 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové se xxx, bytem 
tamtéž, s platností od 01.1.2020 
 
Z: Viera Mazalová 
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1154/R/161219: 
 
prominutí poplatku ve výši 3.350 Kč za ubytování na ubytovně v ul. Brněnské č. o. 50 
v Moravské Třebové za měsíc říjen a listopad 2019 xxx, ubytovaném tamtéž. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1155/R/161219: 
 
uzavření smlouvy o podmínkách stavby „Oddílná kanalizace ul. Olomoucká, Moravská 
Třebová“ mezi Městem Moravská Třebová, nám. T.G.Masaryka 29, 571 01 , IČO: 
00277037, Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 
Pardubice, IČO: 00085031 a firmou Ulehla Ivan s.r.o., Svitavská 159/52, Lány, 568 02 
Svitavy, IČO: 29212375, dle předloženého návrhu. 
  
1156/R/161219: 
 
uzavření Dodatku č. 1 k SOD ORM č. 0031/2019 na „MŠ Piaristická, Moravská 
Třebová - obnova střechy na Zvonečku“ s firmou KOLP s.r.o., Kamenná 1016/4b, 369 
00 Brno, IČO 60110066, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1157/R/161219: 
 
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ORM č. 45-2018 na akci "Rekonstrukce 
bazénu ZŠ Palackého" s firmou Genext a.s., náměstí E. F. Buriana 448, 500 04 Hradec 
Králové, IČO: 25733699, podle předloženého návrhu. 
  
1158/R/161219: 
 
předložené návrhy rozpočtů příspěvkových organizací města na rok 2020. Upraví-li 
zřizovatel výši příspěvku na provoz příspěvkové organizace, je ředitel povinen upravit 
výši nákladů tak, aby rozpočet organizace byl vyrovnaný popř. přebytkový. Totéž platí 
při změně výnosů organizace z jiných zdrojů (doplňková činnost, dotace z 
Pardubického kraje ze státního rozpočtu popř. EU, příspěvek od Úřadu práce,…). 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1159/R/161219: 
 
předložené návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města 
na roky 2021, 2022. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1160/R/161219: 
 
uzavření nové rámcové smlouvy na akceptaci platebních karet se společnostmi 
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Worldline Czech Republic s.r.o. (používající obchodní označení KB SmartPay), se 
sídlem Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Karlín, IČO: 03633144 a Worldline 
NV/SA, se sídlem Haachtsesteenweg 1442, 1000 Brussels – Belgium – BE 
0418.547.872, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1161/R/161219: 
 
uzavření darovací smlouvy s firmou Amper Savings, a.s., se sídlem Vídeňská 134/102, 
619 00 Brno, IČO: 01428357, jejímž předmětem je poskytnutí nepeněžního daru městu 
za účelem zkvalitnění prostředí popř. oprav technických zařízení Základní školy 
Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy a Sociálních služeb města 
Moravská Třebová, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1162/R/161219: 
 
uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících číslo: OISM č. 
0067/2019 s podnikatelem xxx, se sídlem xxx, IČO: xxx s účinností od 01.01.2020, v 
souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
1163/R/161219: 
 
uzavření smlouvy o zprostředkování č. D4131BL020-3 se společností COLOSEUM 
NEMOVITOSTI s.r.o., se sídlem Květná 167/3, 603 00 Brno, IČO: 27740935, v souladu 
s předloženým návrhem. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
1164/R/161219: 
 
uzavření DOHODY O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ dle předloženého návrhu, s 
Ministerstvem vnitra, Praha 7, Holešovice, Nad štolou 936/3, IČO: 00007064. 
  
1165/R/161219: 
 
uzavření smlouvy s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Podpora HCL 
Domino/Notes 01.01.2020 - 31.12.2020" firmou OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, 
Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 48168921 podle předloženého návrhu. 
  
1166/R/161219: 
 
výjimku z vnitřního předpisu č. 6/2019, směrnice Rady města Moravská Třebová pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na veřejnou zakázku "Upgrade 
ekonomického systému IRAP". 
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1167/R/161219: 
 
uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Upgrade ekonomického systému IRAP“ 
s firmou CCA Group a.s., Praha 2, Nové Město, Karlovo náměstí 288/17, IČO: 
25695312 dle předloženého návrhu. 
  
1168/R/161219: 
 
uzavření smlouvy o zajištění maintenance na software MobileIron - Mobile Device 
Management s firmou T-Mobile Czech Republic a.s., Praha 11, Chodov, Tomíčkova 
2144/1, IČO: 64949681 podle předloženého návrhu. 
  
1169/R/161219: 
 
platy ředitelů příspěvkových organizací města od 1.1.2020 v souladu s nařízením vlády 
č. 300/2019, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech  
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a ve 
vazbě na vnitřní předpis č. 3/2018, Pravidla pro poskytování příplatku za vedení, 
osobního, zvláštního a specializačního příplatku ředitelům příspěvkových organizací 
zřizovaných městem Moravská Třebová, v souladu s předloženým návrhem. 
  
1170/R/161219: 
 
uzavření Smlouvy o spolupráci s nadačním fondem NOVÉ ČESKO, se sídlem Eliášova 
274/4, Dejvice, Praha 6, 160 00, IČO 24697486, zastoupeným Pavlem Tůmou, členem 
správní rady, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Hana Navrátilová 
 
1171/R/161219: 
 
uzavření dodatku č. 2 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.  
  
1172/R/161219: 
 
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služby č. OMM 77/18 o zajištění sběru 
a likvidace odpadu – jedlého oleje a tuků s Černohlávek oil, Černohlávek Libor, IČO: 
16539184, se sídlem Jakub 38, 285 33 Církvice, podle předloženého návrhu. 
  
1173/R/161219: 
 
uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s MAS Moravskotřebovsko a 
Jevíčsko o.p.s. se sídlem Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČO 27505189, 
zastoupenou ředitelkou Miroslavou Šejnohovou, ředitelkou, podle předloženého 
návrhu. 
  
Z: Hana Navrátilová 



 Město Moravská Třebová  
6 

 Usnesení rady města ze dne  16.12.2019 

 
1174/R/161219: 
 
uzavření Smlouvy č. 232/B1/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 na akci „Chodník ulice Olomoucká 
– II. etapa, Moravská Třebová“, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1175/R/161219: 
 
navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská 
Třebová pro rok 2019 na 41.370.000 Kč  (vč. dotace MPSV, náhrad, bez zákonných 
odvodů, vč. OON). 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1176/R/161219: 
 
udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 6/2019, směrnice Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, na nákup hardwaru k 3D modelu zámku, dle předložené smlouvy o 
dílo uzavřené se zhotovitelem xxx, dat. nar. xxx, bytem xxx.  
  
 
1177/R/161219: 
 
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje na projekt Vybavení sociálních služeb Moravská Třebová vč. 
opravy objektů C a D s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice, IČO: 70892822, podle předloženého návrhu. 
  
Rada města neschvaluje: 
 
1178/R/161219: 
 
záměr nájmu části pozemku parc. č. 334/1 o výměře 200 m2 , v obci Moravská Třebová 
a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, za účelem příležitostného 
parkování nákladních vozidel.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města souhlasí: 
 
1179/R/161219: 
 
s přijetím nepatrného majetku po xxx, posl. bytem  xxx, zemřelém dne xxx.  
  
Z: Irena Škadrová 
 
Rada města bere na vědomí: 
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1180/R/161219: 
 
předložený zápis z jednání Komise dopravní rady města ze dne 13.11.2019. 
  
1181/R/161219: 
 
návrh otevřeného dvoukolového soutěžního workshopu o návrh na řešení vnějšího 
centra města Moravská Třebová zpracovaného Ing. arch. Tomášem Slavíkem. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1182/R/161219: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
1183/R/161219: 
 
předloženou žádost pana Zdeňka Křížka o přeložku komunikace. 
 
1184/R/161219: 
 
čerpání částky 2.262 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace II. Mateřská škola, 
Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy a její využití k rozvoji činnosti 
organizace.  
  
1185/R/161219: 
 
čerpání rezervního fondu z ostatních titulů příspěvkové organizace Základní škola 
Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy do výše 100.000 Kč v roce 2019 k 
rozvoji činnosti organizace.  
  
Z: Mgr. Petr Vágner 
 
1186/R/161219: 
 
čerpání fondu odměn příspěvkové organizace Základní škola Moravská Třebová, 
Palackého 1351, okres Svitavy za rok 2019 ve výši 10.000 Kč. 
  
Z: Mgr. Petr Vágner 
 
Rada města jmenuje: 
 
1187/R/161219: 
 
Pavla Paňáka členem komise životního prostředí rady města. 
  
Rada města ruší: 
 
1188/R/161219: 
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vnitřní předpis č. 22/2009, Organizační řád Centra volného času města Moravská 
Třebová. Platnost a účinnost vnitřního předpisu končí dnem 31. 12. 2019. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
Rada města ukládá: 
 
1189/R/161219: 
 
odboru investic a správy majetku zadat zpracování studie, prováděcí dokumentace a 
vyčíslení předpokládáných nákladů na přeložku komunikace z pozemku parc. č. 2980 
na pozemek parc. č. 2995/1. 
  
1190/R/161219: 
 
vedoucí OISM zajistit dopracování soutěžních podmínek otevřeného dvoukolového 
soutěžního workshopu o návrh na řešení vnějšího centra města Moravská Třebová do 
konce měsíce ledna 2020. 
  
 
Rada města odkládá: 
 
1191/R/161219: 
 
projednání tisku č. 13 - umístění lunaparku do příštího zasedání rady města.  
  
 
V Moravské Třebové 16.12.2019 
Zapsal: Tereza Sísová 
 
 
 

Ing. Tomáš Kolkop 
    starosta města 

 
 
 
Ing. Miloš Mička  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


