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Usnesení 
 
z 32. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 13.01.2020 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
   
 
Rada města schvaluje: 
 
1192/R/130120: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
1193/R/130120: 
 
předložený návrh plánu činnosti komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
na rok 2020. 
  
1194/R/130120: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 1175/1 o výměře 1.164 m2, druh pozemku 
ostatní plocha (jedná se cca o 20 m2)  v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Sluneční.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
1195/R/130120: 
 
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 rozpojovací skříně na pozemcích parc. 
č. 1410/2, 465/1 a 461, 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 
 
1196/R/130120: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na:  
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byt č. 9 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx s platností od 
01.02.2020 
byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 v Moravské Třebové s xxx s 
platností od 01.02.2020 
byt č. 2 o velikosti 3 + 1 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové s xxx s 
platností od 01.02.2020  
byt č. 8 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx s platností od 
01.02.2020 
byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové s xxx s platností od 
01.02.2020 
byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx s 
platností od 01.02.2020 
byt č. 3 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 21 v Moravské Třebové s xxx s 
platností od 01.02.2020 
byt č. 4 o velikosti 2 + 1 v ul. Olomoucké č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx s 
platností od 01.02.2020  
byt č. 5 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 39 v Moravské Třebové s xxx s 
platností od 01.02.2020 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1197/R/130120: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové s xxx s platností od 01.01.2020  s 
podmínkou úhrady nájmu za příslušný měsíc a úhrady dluhu na nájmu v 
dohodnutých splátkách. V případě dodržení podmínek bude nájemní smlouvy 
prodloužena vždy o 1 měsíc.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1198/R/130120: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na: 
byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové s xxx s 
platností od 01.01.2020    
byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové s xxx s 
platností od 01.02.2020    
  
Z: Viera Mazalová 
 
1199/R/130120: 
 
umístění zařízení lunaparku xxx v termínech od 08.06.2020 do 16.06.2020 a od 
29.09.2020 do 11.10.2020. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1200/R/130120: 
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vzor Smlouvy o výpůjčce plastových sběrných nádob dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1201/R/130120: 
 
poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města na základě individuální žádosti 
Skupinovému vodovodu Moravskotřebovska, IČO: 72053453 – na částečnou úhradu 
nákladů projektů Výměna vodovodu ul. Svitavská, Moravská Třebová – II. etapa, 
Modernizace ASŘ na VDJ Huttbusch a Výměna telemetrické stanice na VDJ 
Závodiště ve výši 12.900 Kč. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1202/R/130120: 
 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města 
Skupinovému vodovodu Moravskotřebovska, IČO: 72053453 na částečnou úhradu 
nákladů projektů Výměna vodovodu ul. Svitavská, Moravská Třebová – II. etapa, 
Modernizace ASŘ na VDJ Huttbusch a Výměna telemetrické stanice na VDJ 
Závodiště ve výši 12.900 Kč, v souladu s předloženým návrhem. 
  
1203/R/130120: 
 
změnu termínu vyúčtování dotace ve výši 20.000 Kč, poskytnuté v souladu s vnitřním 
předpisem 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská 
Třebová Průmyslovému muzeu Mladějov, z.s., IČO:26600579 na pokračování opravy 
zastřešení budovy skladu, z původního termínu 31.12.2019 na nový termín 
30.06.2020. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1204/R/130120: 
 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací s obcí Linhartice, se 
sídlem Linhartice 134, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 00276936, v souladu s 
předloženým návrhem.  
  
Z: Petra Zábranová 
 
1205/R/130120: 
 
uzavření dohody o ukončení smlouvy o převzaté vodě k čištění ze dne 11.3.2013 s 
obcí Linhartice, se sídlem  Linhartice 134, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 00276936 
a společností VHOS, a.s., se sídlem Nádražní 1430/6, 571 01  Moravská Třebová, 
IČO: 48172901, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Petra Zábranová 
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1206/R/130120: 
 
uzavření dohody o ukončení dohody o vzájemné spolupráci ze dne 11.3.2013 s obcí 
Linhartice, se sídlem  Linhartice 134, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 00276936 a 
společností VHOS, a.s., se sídlem Nádražní 1430/6, 571 01  Moravská Třebová, 
IČO: 48172901, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
1207/R/130120: 
 
přílohy pro rok 2020 ke smlouvě o podpoře a údržbě systému č. UMT-020116 (KANC 
38/2002) uzavřené dne 27.05.2002 s firmou CCA Group a. s., se sídlem Praha 2, 
Nové Město, Karlovo náměstí 288/17, IČO: 25695312, podle předloženého návrhu. 
  
1208/R/130120: 
 
předložený ceník veřejného plavání ve školním bazéně Základní školy Moravská 
Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. 
  
1209/R/130120: 
 
bezúplatný převod psacího stolu inv. č. 342 OVV (pořizovací cena 8.000 Kč), který 
nelze využít městským úřadem, příspěvkové organizaci Základní škola Moravská 
Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy. 
  
Z: Pavel Šafařík 
 
1210/R/130120: 
 
bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného majetku, který nelze využít 
městským úřadem, příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Moravská Třebová, 
okres Svitavy: 

židle jednací, inv. č. 1164 OVV, pořizovací cena 664 Kč 
židle jednací, inv. č. 1165 OVV, pořizovací cena 664 Kč 
židle jednací, inv. č. 1166 OVV, pořizovací cena 664 Kč 
židle jednací, inv. č. 1167 OVV, pořizovací cena 664 Kč 
židle jednací, inv. č. 1189 OVV, pořizovací cena 664 Kč 
židle jednací, inv. č. 1253 OVV, pořizovací cena 664 Kč 
skříň úložná, inv. č. 989 OVV, pořizovací cena 6.295 Kč 
skříň úložná, inv. č. 1012 OVV, pořizovací cena 5.222 Kč 

  
Z: Pavel Šafařík 
 
1211/R/130120: 
 
předložený vzor smlouvy o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem 
na území Města Moravská Třebová pro právnické a fyzické osoby provozující svojí 
činnost na území města podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 17 odst. 4 
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zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, ve znění 
obecně závazné vyhlášky č. 4/2019  o systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se 
stavebním odpadem vznikajícím na území města Moravská Třebová. 
  
1212/R/130120: 
 
výpůjčku dvorany muzea Integrované střední škole Moravská Třebová na akci 
"Přehlídka oborů pod názvem Technohrátky" dne 29.01.2020 v časovém rozmezí 
09:00 až 13:30 hod dle předloženého návrhu. 
  
Rada města neschvaluje: 
 
1213/R/130120: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 389/1 o výměře 5.882 m2, (jednalo by se cca o 
1.000 m2),  druh pozemku ostatní plocha  v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Dukelská.      
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města souhlasí: 
 
1214/R/130120: 
 
s ubytováním xxx na městské ubytovně v ul. Brněnská č. o. 50 v Moravské Třebové.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1215/R/130120: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 3814/5 o výměře 141m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, 
xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 11.280 Kč, kterou kupující uhradí 
před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující uhradí náklady spojené s převodem 
nemovitostí ve výši 6.050 Kč.    
  
Z: Viera Mazalová 
 
1216/R/130120: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 199/6 o výměře 8 m2, druh pozemku ostatní plocha 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Zámecká xxx za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 4.160 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy. Dále kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí ve výši 4.840 
Kč.    
  
Z: Viera Mazalová 
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1217/R/130120: 
 
schválit výkup pozemku parc. č. 449/11 o výměře 24 m2, druh pozemku ostatní 
plocha  v obci a katastrálním území Linhartice z vlastnictví  xxx za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 20.000 Kč, která bude prodávajícímu uhrazena do 10 
dnů  od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí 
město Moravská Třebová. 
  
1218/R/130120: 
 
schválit měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce 
člena výboru zastupitelstva města nebo komise rady města ve výši 3.300 Kč s 
účinností od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž zastupitelstvo 
schválí tuto novou výši odměny.   
  
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města: 
 
1219/R/130120: 
 
koupi pozemku parc. č. 28 o výměře 557 m2, jehož součástí je stavba bytového 
domu č. p. 31, č. o. 31 a pozemku parc. č. 26/2 o výměře 364 m2, jehož součástí je 
stavba bez čp./če., jiná stavba v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Město z vlastnictví společnosti EUROPE, spol. s r.o. se sídlem nám.T. G. Masaryka 
č.o. 31, č.p. 31, IČO: 25538349 za kupní cenu ve výši 9.000.000 Kč.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
1220/R/130120: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
1221/R/130120: 
 
předložený zápis z jednání Komise památkové péče ze dne 18.12.2019, předloženou 
Zprávu o činnosti Komise památkové péče v roce 2019 a předložený plán práce 
Komise památkové péče v roce 2020. 
  
Z: Mgr. Radko Martínek 
1222/R/130120: 
 
předložený zápis z jednání komise rady města pro prevenci kriminality ze dne 11. 12. 
2019. 
  
Z: Hana Navrátilová 
 
1223/R/130120: 
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předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
konané dne 27.11.2019. 
  
1224/R/130120: 
 
předložený zápis z jednání komise rady města Sbor pro občanské záležitosti ze dne 
12.11.2019. 
  
1225/R/130120: 
 
předložený zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne 10.12.2019. 
  
1226/R/130120: 
 
čerpání rezervního fondu z ostatních titulů příspěvkové organizace Dům dětí a 
mládeže Moravská Třebová, okres Svitavy ve výši 15.000 Kč v roce 2020 k rozvoji 
činnosti organizace.  
  
Z: Mgr. Jiří Kobylka 
 
1227/R/130120: 
 
předložená „Pravidla zapojení občanů – participativní rozpočet 2020“, pro zapojení 
občanů města Moravská Třebová do procesů rozhodování. 
  
Z: Miloš Mička 
 
Rada města pověřuje: 
 
1228/R/130120: 
 
výkonem slavnostního obřadu - zlaté svatby xxx dne 28.03.2020 JUDr. Miloše Izáka. 
Při jeho provedení je oprávněn použít závěsný odznak se státním znakem České 
republiky.  
  
Rada města vyhlašuje: 
 
1229/R/130120: 
 
 v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2019, směrnicí Zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku „Čerpací stanice odpadních 
vod Sušice“ a schvaluje:  
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1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k podání nabídky:  
 
LBtech a.s. 
Moravská 786, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 
IČO: 15035808 
ID: b6yewxj 
E-mail: lbtech@lbtech.cz 
  
Building Expert s.r.o. 
V zářezu 902/4, Jinonice,158 00 Praha 5 
Provozovna: Staré Jesenčany 22, 530 02 Pardubice 
IČO: 02685183 
ID: j26dt64 
E-mail: benes@buildingexpert.cz 
  
AKVAMONT Svitavy s.r.o. 
Svitavy - Lačnov, Hlavní 426/4, 568 02  
IČO: 15035221 
ID: hg3kbir 
E-mail: jerie@akvamont.cz 
 
VAK STAVBY, spol. s r.o. 
Výrobní 510, Pouchov, 503 41 Hradec Králové 
IČO: 48169234 
ID: d889mvt 
E-mail: info@vakstavby.cz 
 
VHOS a.s 
Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová 
IČO: 48172901 
ID: r3pgv47 
E-mail: vhos@vhos.cz 
 
2. Hodnotící komisi a náhradníky ve složení: 
JUDr. Miloš Izák, náhradník Miroslav Jurenka, Bc. Josef Jílek, náhradník Eva 
Štěpařová a Ing. Miloš Mička, náhradník Ing. Tomáš Kolkop. 
 
3. Hodnoticí kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- celková nabídková cena bez DPH - 100 %    
 
Rada města ruší: 
 
1230/R/130120: 
 
část svého usnesení 1153/R/161219, kterým schválila uzavření nájemní smlouvy na 
dobu určitou 1 rok na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 v 
Moravské Třebové s xxx s platností od 01.01.2020  s podmínkou úhrady závazků 
vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy.  
  

mailto:lbtech@lbtech.cz
mailto:benes@buildingexpert.cz
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Z: Viera Mazalová 
 
Rada města odkládá: 
 
1231/R/130120: 
 
projednání tisku č. 13 Výkup pozemků ulice Komenského k dalšímu jednání.  
  
 
V Moravské Třebové 13.01.2020 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Kolkop 
starosta města 

 
 
 

Ing. Miloš Mička  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


