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Usnesení 
 
z 36. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.03.2020 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1368/R/160320: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
1369/R/160320: 
 
předložené odpisové plány pro rok 2020 následujících příspěvkových organizací 
města Moravské Třebové: 
1. Sociální služby města Moravská Třebová 
2. Kulturní služby města Moravská Třebová 
3. II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy  
4. Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 
5. Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 
6. Základní škola Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy 
7. Základní umělecká škola Moravská Třebová 
8. Dům dětí a mládeže Moravská Třebová 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1370/R/160320: 
 
záměr pronájmu nebytového prostoru o výměře 19,8 m2 v domě č. p. 1496 v ul. 
Jiráskově č. o. 130 v Moravské Třebové. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 500 Kč 
bez DPH měsíčně.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1371/R/160320: 
 
záměr nájmu části pozemku parc. č. 200/4 o výměře 14 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Zámecká, za účelem zřízení zázemí pro dům Zámecká 
č. o. 6. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1372/R/160320: 
 
záměr nájmu části pozemku parc. č. 1376/1 o výměře 13 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Školní, za účelem zřízení posezení. 
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Z: Viera Mazalová 
 
1373/R/160320: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 1198/1 o výměře 33 m2, druh pozemku 
zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Mánesova, za účelem 
pěstování ovoce a zeleniny u bytového domu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1374/R/160320: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 781 o výměře 3.205 m2, druh pozemku ostatní 
plocha (jedná se cca o 231 m2)  v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Josefská.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
1375/R/160320: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 10 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s Věrou Šourkovou, bytem tamtéž. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1376/R/160320: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
- byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v ul. Olomoucké  č. o. 12 v Moravské Třebové s xxx s 
platností od 01.04.2020 
- byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx s platností od 
01.04.2020 
- byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 v Moravské Třebové s xxx 
s platností od 01.04.2020 
- byt č. 10 o velikosti 2 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx s 
platností od 01.04.2020 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před 
podpisem nové nájemní smlouvy 
- byt č. 7 o velikosti 1 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx s platností 
od 01.04.2020 
- byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx s platností od 
01.04.2020 
- byt č. 8 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx s platností od 
01.04.2020  
- byt č. 9 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx s platností od 
01.04.2020 
- byt č. 3 o velikosti 3 + 1 v ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové s xxx s platností 
od 01.04.2020 
- byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové s xxx 
s platností od 01.04.2020             
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- byt č. 1 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 21 v Moravské Třebové s xxx 
s platností od 01.04.2020  
- byt č. 2 o velikosti 3 + 1 v ul. Zámecké č. o. 13 v Moravské Třebové s xxx s 
platností od 01.04.2020 
  
Z: Viera Mazalová 
T: 10.03.2020 
 
1377/R/160320: 
 
dohodu o úhradě dluhu ve splátkách tak, že xxx uhradí dlužnou částku ve výši 
16.079 Kč za nájem bytu č. 8 v domě č. p. 1418, ul. Nádražní č. o. 17, v 5 
pravidelných měsíčních splátkách, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1378/R/160320: 
 
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, VN a zemního optického kabelu v 
ochranné trubce HDPE na pozemcích parc. č. 1412/1, 1413, 1370, 1364, 1238/2, 
439/1 a 1345, vše 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 
 
1379/R/160320: 
 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby a následné uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni se 
společností GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, za účelem zřízení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 781, 782, 929, 932/19, 938/2 a 949, 
vše 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 
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1380/R/160320: 
 
zřízení otvoru pro manipulační účely vybouráním do cihlové zdi, která se nachází na 
pozemku parc. č. 95, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na dobu určitou 
po dobu rekonstrukce domu, max. do 30. 6. 2022. Souhlas se zřízením otvoru bude 
vydán žadateli xxx. Součástí souhlasu budou podmínky uvedené v důvodové zprávě 
tisku. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1381/R/160320: 
 
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor uzavřené dne 8. 
12. 2004 mezi městem Moravská Třebová jako půjčitelem a Kulturními službami 
města Moravská Třebová, IČO: 00371769, se sídlem Svitavská 315/18, 571 01 
Moravská Třebová, jako výpůjčitelem, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1382/R/160320: 
 
samostatný nákup elektrické energie v hladině VN pro příspěvkovou organizaci 
Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy, pro rok 2021 na 
Českomoravské komoditní burze Kladno, IČO: 49546392, se sídlem Kladno, PSČ 
272 01, náměstí Sítná 3127, prostřednictvím dohodce FIN-servis, a.s., IČO: 
26439573, se sídlem Kladno, PSČ 272 01, Vrbenského 2040. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1383/R/160320: 
 
uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání mezi městem Moravská Třebová jako 
centrálním zadavatelem (centrálním odběratelem) a následujícími subjekty jako 
veřejnými zadavateli (podřazenými odběrateli): 
- ZIKOS, příspěvková organizace,  IČO: 00401986, se sídlem Komenského sady 1642, 
Moravské Budějovice, 
- Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace, IČO: 66183596, se sídlem 
Nadační 375/14, Odry, 
- Město Hodonín, IČO: 00284891, se sídlem Masarykovo nám. 53/1, Hodonín, 
- Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, příspěvková organizace, IČO: 70279055, 
se sídlem Hraničářů 617 E, Mikulov,  
z důvodu poptávky po elektrické energii v hladině vysokého napětí na rok 2021, dle 
předloženého návrhu.    
  
Z: Viera Mazalová 
 
1384/R/160320: 
 
uzavření smlouvy o dílo na akci Výměna vstupních dveří domů na nám. TGM 36/21, 
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35/23 a 37/19, Moravská Třebová s podnikatelem Miroslavem Lopourem, Piaristická 
136/3, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 16207203, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1385/R/160320: 
 
uzavření smlouvy o dílo na akci Obnova oken MÚ, zadní trakt 1.NP, nám. TGM 
32/29, Moravská Třebová s firmou JS Moravská Třebová s.r.o., 571 01, Linhartice č. 
p. 60, IČO: 28811852, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1386/R/160320: 
 
uzavření smlouvy o dílo na akci Obnova oken zámku - knihovny, Zámecké nám. 
185/1, Moravská Třebová s firmou JS Moravská Třebová s.r.o., 571 01, Linhartice č. 
p. 60, IČO: 28811852, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1387/R/160320: 
 
uzavření smlouvy o dílo na akci Obnova parcelační zdi ul. Marxova, parc. č. 95, 
Moravská Třebová s firmou KOLP, s.r.o., Kamenná 1016/4b, Štýřice, 639 00 Brno, 
IČO: 60110066, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1388/R/160320: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Obnova fasády domu – zadní strana, 
nám. TGM č.p. 34, č.o. 25, Moravská Třebová “ firmu KOLP s.r.o., Kamenná 
1016/36, 639 00 Brno IČO: 60110066. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1389/R/160320: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Obnova 
fasády domu – zadní strana, nám. TGM č.p. 34, č.o. 25, Moravská Třebová“ s firmou 
KOLP s.r.o., Kamenná 1016/36, 639 00 Brno IČO: 60110066, dle předloženého 
návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1390/R/160320: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a zhotovení kopie 
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sochy Plačící Anny “ podnikatele MgA. Jana Pospíšila, Žehuň 1, 289 05, IČO: 
03957543. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1391/R/160320: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce a zhotovení kopie sochy Plačící Anny“ s podnikatelem MgA. Janem 
Pospíšilem, Žehuň 1, 289 05, IČO: 03957543. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1392/R/160320: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Muzeum – výměna oken, Svitavská 
18, Moravská Třebová “ firmu Mrňka okna s.r.o., Černokostelecká 1168/90, 100 00 
Praha 10 - Strašnice, IČO: 05988781. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1393/R/160320: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Muzeum 
– výměna oken, Svitavská 18, Moravská Třebová“ s firmou Mrňka okna s.r.o., 
Černokostelecká 1168/90, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČO: 05988781, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1394/R/160320: 
 
počet zaměstnanců města Moravská Třebová, zařazených do městské policie, v 
období od 01.05.2020 na celkem 14 osob ve struktuře: 
a) 11 strážníků městské policie, 
b) 2 „jiní zaměstnanci obce“ zařazení do městské policie v profesi „obsluha 
Městského kamerového dohlížecího systému“ na dobu určitou do 30.04.2023, 
c) 1 „jiný zaměstnanec obce“ zařazený do městské policie v profesi „obsluha 
Městského kamerového dohlížecího systému“ na dobu neurčitou. 
  
Z: Radovan Zobač 
 
1395/R/160320: 
 
uzavření smlouvy o plném servisu, údržbě a dodávkách spotřebního materiálu Xerox 
WC7225 s firmou SKORI, s.r.o., Hlinsko, Květná 1382, IČO: 25984748 podle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Ing. Marek Němec 
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1396/R/160320: 
 
udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 6/2019, směrnice Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, na uzavření smlouvy o zprostředkování nepeněžního 
plnění pro zaměstnance odběratele prostřednictvím multifunkční karty Edenred Card 
mezi Městem Moravská Třebová a společností Edenred CZ s.r.o., se sídlem 
Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, IČO: 24745391. 
  
Z: Tereza Sísová 
 
1397/R/160320: 
 
uzavření  smlouvy o zprostředkování nepeněžního plnění pro zaměstnance 
odběratele prostřednictvím multifunkční karty Edenred Card mezi Městem Moravská 
Třebová a společností Edenred CZ s.r.o., se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 
8, IČO: 24745391, dle předloženého návrhu.  
  
Z: Tereza Sísová 
 
1398/R/160320: 
 
výpůjčku dvorany muzea Komisi pro výchovu a vzdělávání Rady města Moravská 
Třebová na akci "Rozloučení s žáky 9. tříd, s předškoláky z mateřských škol a žáky 
přípravné třídy", která se uskuteční dne 18. 6. 2020 od 08:00 do 12:00 hodin. 
  
1399/R/160320: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 315 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Svitavské č. o. 24 v Moravské s xxx. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady 
města č. 3102/R/131117. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1400/R/160320: 
 
 uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové se zájemci v pořadí:       
1. xxx 
2. xxx 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým 
ze zájemců. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 3095/R/131117. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1401/R/160320: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 6 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx. Nájemné bude stanoveno dle usnesení 
rady města č. 3095/R/131117. 
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Z: Viera Mazalová 
 
1402/R/160320: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Výměna jednotné kanalizace ulice 
Olomoucká, Moravská Třebová" firmu AVJ-STAVBY s.r.o., Lanškrounská 404/36, 
Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO: 03199339. 
  
1403/R/160320: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výměna 
jednotné kanalizace ulice Olomoucká, Moravská Třebová“ s firmou AVJ-STAVBY 
s.r.o., Lanškrounská 404/36, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO: 03199339, dle 
předloženého návrhu. 
  
1404/R/160320: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Oprava kanalizace ul. Pod Hamry, 
Jevíčská, Moravská Třebová" firmu Inspa, s.r.o., Pavlovova 1249/43, Předměstí, 568 
02 Svitavy, IČO: 27478947. 
  
1405/R/160320: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Oprava 
kanalizace ul. Pod Hamry, Jevíčská, Moravská Třebová“ s firmou Inspa, s.r.o., 
Pavlovova 1249/43, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO: 27478947, dle předloženého 
návrhu. 
  
1406/R/160320: 
 
 uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 6 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Farní č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady 
města č. 3095/R/131117. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1407/R/160320: 
 
uzavření předložené příkazní smlouvy s xxx, jejímž předmětem je úplatné obstarání 
záležitosti města příkazníkem ve funkci „zahradní architekt Města Moravská 
Třebová“. 
  
 
1408/R/160320: 
 
nařízení č. x/2020, o vymezení místních komunikací nebo jejich úseků ve městě 
Moravská Třebová, které lze užít ke stání silničních  motorových vozidel za cenu 
sjednanou v souladu s cenovými předpisy a v souladu s ustanovením článku 2 
odstavce 5 tohoto nařízení ceník úhrady za pořízení parkovacího lístku 
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prostřednictvím parkovacích automatů a  za pořízení parkovací karty a parkovací 
známky v Moravské Třebové, dle předloženého návrhu. 
  
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1409/R/160320: 
 
schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě se společností Ardis ZH, s.r.o., 
se sídlem Krížna 13, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 51259141, v souladu s 
předloženým návrhem. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
1410/R/160320: 
 
schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ve věci prodeje pozemku parc. č. 
768 o výměře 825 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
stavba objektu č. p. 405, v ul. Josefské č. o. 12  v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část Předměstí  mezi Ing. Pavlem Jarošem, IČO: 40164535 se 
sídlem Strážnického 1596/9, 571 01 Moravská Třebová jako budoucím kupujícím a 
městem Moravská Třebová jako budoucím prodávajícím, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1411/R/160320: 
 
schválit nabytí pozemku parc. č. 1951/25 o výměře 30 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci Moravská Třebová a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Mánesova do majetku města z vlastnictví  České republiky, Úřadu pro zastupování 
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO: 69797111, za cenu 
ve výši 5.310 Kč. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1412/R/160320: 
 
schválit výkup pozemků  
parc. č. 303/13 o výměře 124 m2, druh pozemku ostatní plocha 
parc.č.  1735/13 o výměře 57 m2, druh pozemku ostatní plocha 
parc. č. 1735/34 o výměře 185 m2, druh pozemku ostatní plocha 
parc. č. 1735/35 o výměře 348 m2, druh pozemku ostatní plocha 
parc. č. 1735/36 o výměře 167 m2, druh pozemku ostatní plocha 
parc. č. 1754/11 o výměře 109 m2, druh pozemku ostatní plocha 
parc. č. 1754/12 o výměře 36 m2, druh pozemku ostatní plocha 
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parc. č. 1756/1 o výměře 4.289 m2, druh pozemku vodní plocha 
parc. č. 1756/2 o výměře 303 m2, druh pozemku vodní plocha 
parc.č. 1756/3 o výměře 630 m2, druh pozemku ostatní plocha 
parc. č. 1756/4 o výměře 485 m2, druh pozemku ostatní plocha 
parc. č. 1756/5 o výměře  77 m2, druh pozemku ostatní plocha 
parc. č. 1756/6 o výměře 26 m2, druh pozemku ostatní plocha 
parc. č. 4001/2 o  výměře 97 m2, druh pozemku ostatní plocha 
parc. č. 4001/4 o výměře 94 m2, druh pozemku ostatní plocha 
vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová z vlastnictví ČR, Povodí Moravy, 
s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013, do vlastnictví Města Moravská 
Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 484.870 Kč, kterou uhradí 
kupující do 14 dnů od podpisu kupní smlouvy.                          
  
1413/R/160320: 
 
schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města pro Program regenerace MPR a MPZ v 
roce 2020 takto: 
 

 stát   město   vlastník   celkem  

 

Objekty v majetku fyzických 
osob a SVJ   

  

Dotace z 
rozpočtu 

města 

  

Dům, nám. TGM 123/22  

- obnova střechy  
192 000   49 500  252 701  494 201 

Dům, ul. ČSA 100/5 
- obnova oken  

46 000   12 000   61 969   119 969   

Dům, nám. TGM 78/1  

- obnova oken  

46 000   12 000 58 152   116 152   

Dům, ul. ČSA 96/13, 
- Obnova fasády V 

195 000  64 500 384 743   644 243  

Dům, ul. ČSA 96/13, 
- Restaurování portálu 

98 000  0 10   98 010  

Dům, nám. TGM 120/16, 
- Obnova fasády V 

77 000  20 000 102 500   199 500  

 

  
Z: Viera Mazalová 
 
1414/R/160320: 
 
schválit předložený návrh Obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová č. 
X/2020, o nočním klidu s provedenými změnami. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
1415/R/160320: 
 
schválit předložený návrh Obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová č. 
X/2020, o regulaci používání pyrotechnických výrobků. 
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Z: Petra Zábranová 
 
1416/R/160320: 
 
schválit předložený návrh odměn pro fyzické osoby, které nejsou členy zastupitelstva 
města, za výkon funkce členů komisí. 
  
Z: Tereza Sísová 
 
1417/R/160320: 
 
udělit Cenu města za rok 2019 panu Ing. Aloisi Bílkovi. 
  
Z: Václav Dokoupil 
 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města: 
 
1418/R/160320: 
 
zapracovat do rozpočtu města na rok 2021 náklady na přeložku komunikace ležící na 
pozemku parc. č. 2980 ve vlastnictví Města Moravská Třebová podle přiložené studie 
a rozpočtu. 
  
Rada města bere na vědomí: 
 
1419/R/160320: 
 
předložený zápis z jednání Komise pro informační a komunikační technologie ze dne 
19.02.2020. 
  
1420/R/160320: 
 
předložený zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 2. 3. 2020. 
 
1421/R/160320: 
 
zprávu o činnosti Komise Zdravého města a místní Agendy 21 za rok 2019. 
  
Z: Daniela Maixnerová 
 
1422/R/160320: 
 
roční zprávu o činnosti bytové komise za rok 2019.  
  
 
1423/R/160320: 
 
zprávu o činnosti Komise pro informační a komunikační technologie za rok 2019. 
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1424/R/160320: 
 
zápis z jednání Samosprávné komise Udánky ze dne 19.02.2020.  
  
1425/R/160320: 
 
zprávu o činnosti Samosprávné komise Udánky za rok 2019 a plán práce 
Samosprávné komise Udánky na rok 2020.  
  
1426/R/160320: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
1427/R/160320: 
 
předloženou Zprávu o činnosti Městské policie Moravská Třebová za období leden 
až prosinec 2019.   
  
Z: Radovan Zobač 
T: 09.03.2020 
 
1428/R/160320: 
 
předloženou Roční zprávu o činnosti komise dopravní za rok 2019. 
  
1429/R/160320: 
 
zápis z jednání bytové komise ze dne 11.03.2020. 
  
1430/R/160320: 
 
předložený zápis z jednání Komise pro investice a strategické plánování ze dne 11. 
3. 2020. 
  
1431/R/160320: 
 
doporučení komise, na základě vzniklé studie Udánský kopec, vytvořit projektovou 
dokumentaci pro celé toto území a následnou realizaci rozčlenit na etapy. 
  
1432/R/160320: 
 
doporučení komise postupovat ve věci případné soutěže na centrum města cestou 
dvoukolového soutěžního workshopu. 
 
Rada města odkládá: 
 
1433/R/160320: 
 
projednání tisku č. 21.  
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1434/R/160320: 
 
odkládá projednání tisku č. 45. 
  
1435/R/160320: 
 
projednání tisku č. 46.  
  
1436/R/160320: 
 
projednání tisku č. 47. 
  
Rada města rozhodla: 
 
1437/R/160320: 
 
prominout a vzdát se práva na vymáhání pohledávek podle předloženého návrhu u 
dlužníků:  
- xxx 
- xxx 
- xxx 
v souhrnné výši 3.375 Kč spolu s příslušenstvím v podobě zákonného úroku z prodlení. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
 
V Moravské Třebové 16.03.2020 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


