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Usnesení 
 
z 39. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 06.04.2020 

od 14:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 2 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1439/R/060420: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
1440/R/060420: 
 
dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu č. 1/2011 Jednací řád Rady města Moravská 
Třebová, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
1441/R/060420: 
 
uzavření smlouvy o dozorovém auditu bezpečnosti informací a informačních 
technologií s vykonavatelem CQS z. s., se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 
– Prosek, IČO: 69346305 a Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s.p., se sídlem 
Pod Lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja, IČO: 00001481, podle předloženého 
návrhu. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
1442/R/060420: 
 
následující limity mzdových prostředků příspěvkových organizací města na rok 2020: 
1. Kulturní služby města Moravská Třebová - limit mzdových prostředků (vč. 
náhrad, bez zákonných odvodů, vč. OON) – 6.035.000 Kč 
2. Sociální služby města Moravská Třebová - limit mzdových prostředků (vč. 
dotace z MPSV, náhrad, bez zákonných odvodů, vč. OON) – 48.725.000 Kč 
3. Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy – limit 
mzdových prostředků (bez dotací z MŠMT, vč. náhrad, bez zákonných odvodů, vč. 
dotací poskytnutých od jiných subjektů) - 650.000 Kč  
4. Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy - limit 
mzdových prostředků (bez dotací MŠMT, vč. náhrad, bez zákonných odvodů) - 
390.000 Kč 
5. I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy - limit 
mzdových prostředků (bez dotací MŠMT, vč. náhrad bez zák. odvodů, vč. OON) - 
365.000 Kč 
6. II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy - limit 
mzdových prostředků (bez dotací MŠMT, vč. náhrad, bez zák. odvodů, vč. OON) - 
258.000 Kč 
7. Dům dětí a mládeže Moravská Třebová - limit mzdových prostředků (bez 
dotací MŠMT, bez zákonných odvodů, vč. OON) - 700.000 Kč 
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8. Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové - limit mzdových 
prostředků (vč. náhrad, bez zákonných odvodů, vč. OON) - 2.705.000 Kč 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1443/R/060420: 
 
poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem za rok 
2019: 
-  Mgr. Zdence Šafaříkové, ředitelce Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 
179, 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, 
- MgA. Marii Blažkové, ředitelce Kulturních služeb města Moravská Třebová, 
dle předloženého návrhu. 
Tyto odměny budou vyplaceny ze mzdových prostředků příslušné příspěvkové 
organizace, nemají vliv na rozpočet města. 
  
1444/R/060420: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 3605/2 o výměře 444 m2, druh pozemku zahrada, v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
1445/R/060420: 
 
nájem části pozemku parc. č. 657/1 o výměře 225 m2 a části pozemku parc. č. 
3813/4 o výměře 40 m2, oba v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové, za účelem údržby a sečení trávy, xxx. 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 
 
1446/R/060420: 
 
nájem části pozemku parc. č. 200/4 o výměře 14 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Zámecká, xxx, za účelem zřízení zázemí pro dům Zámecká č. 
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o. 6. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou a nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 6. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1447/R/060420: 
 
nájem části pozemku parc. č. 1376/1 o výměře 13 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní, xxx, za účelem zřízení posezení. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné bude 
stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 8. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1448/R/060420: 
 
pacht části pozemku parc. č. 1198/1 o výměře 33 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Mánesova, 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 
 
1449/R/060420: 
 
uzavření smlouvy o pronájmu dětského dopravního hřiště na ul. Zahradnické v 
Moravské Třebové s Autoklubem Moravská Třebová v AČR, Olomoucká 590/40, 
Moravská Třebová, IČO: 15034381, v souladu s předloženým návrhem.  
  
Z: Radovan Zobač 
 
1450/R/060420: 
 
pronájem nebytového prostoru - garáže o výměře 19,8 m2, nacházejícího se v domě 
č. p. 1496 v ul. Jiráskově č. o. 130 xxx, za účelem parkování automobilu.  Smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude 
stanoveno dohodou ve výši 500 Kč/měsíčně bez DPH.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1451/R/060420: 
 
ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru ze dne 14.8.2013 s xxx, předmětem 
které je pronájem garáže v domě č. p. 1496 v ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské 
Třebové, k 31.03.2020. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1452/R/060420: 
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záměr prodeje pozemku parc. č. 402/47 o výměře 48 m2, trvalý travní porost a 
pozemku parc. č. 402/64 o výměře 17 m2, orná půda, který byl oddělen z pozemku 
parc.č. 402/19 geometrickým plánem č. 582-57/2019 vše v obci a katastrálním území 
Linhartice. 
  
1453/R/060420: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
 
- byt č. 11 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní  č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx, s platností 
od 01.05.2020 
- byt č. 9 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s xxx, s platností od 
01.05.2020 
- byt č. 9 o velikosti 1 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, s platností 
od 01.05.2020 
- byt č. 20 o velikosti 2 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx,  s 
platností od 01.05.2020  
- byt č. 6 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx,  s platností 
od 01.05.2020 
- byt č. 12 o velikosti 1 + 1 v Školní č. o. 1 v Moravské Třebové s xxx, s platností od 
01.05.2020 
- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx, s platností od 
01.05.2020  
- byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 124 v Moravské Třebové se xxx, s 
platností od 01.05.2020 
- byt č. 5 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové s  
xxx, s platností od 01.05.2020 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti 
před podpisem nové nájemní smlouvy 
- byt č. 3 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 12 v Moravské Třebové s xxx, s platností 
od 01.05.2020             
- byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 17 v Moravské Třebové s xxx, s platností 
od 01.05.2020  
- byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Bránské č. o. 10 v Moravské Třebové s xxx, s platností 
od 01.05.2020 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1454/R/060420: 
 
prominutí nájmu z nebytových prostor v majetku města za období od 01.03.2020 do 
31.5.2020 těm firmám / živnostníkům, kteří z důvodu epidemie a nouzového stavu 
museli uzavřít nebo omezit obchod / provozovnu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1455/R/060420: 
 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PODA a.s., IČO: 
25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za 
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účelem zřízení a provozování podzemního vedení a zařízení veřejné 
telekomunikační sítě na pozemcích parc. č. 1408/8 a 2936/6, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová. Rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrickém 
plánu, který je 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, což dle geometrického plánu činí 73 200 Kč. 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 
 
1456/R/060420: 
 
nákup energií - elektrické energie v hladině NN a zemního plynu v kategorii 
maloodběr a velkoodběr - formou fixní ceny - pro město Moravská Třebová, jeho 
příspěvkové organizace a obchodní společnost pro rok 2022 a 2023 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 
 
1457/R/060420: 
 
samostatný nákup elektrické energie v hladině VN pro příspěvkovou organizaci 
Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy, na rok 2022 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 
 
1458/R/060420: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce elektroinstalace v 
budově Zvoneček, MŠ Piaristická ulice, Moravská Třebová“ firmu ELEKTRO 
ŠUDOMA, s.r.o., Svojanov 146, 569 73 Svojanov, IČO: 27497046. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1459/R/060420: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce elektroinstalace v budově Zvoneček, MŠ Piaristická ulice, Moravská 
Třebová“ firmou ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o., Svojanov 146, 569 73 Svojanov, 
IČO:27497046, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
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1460/R/060420: 
 
odložení realizace zakázky Rekonstrukce elektroinstalace v budově Zvoneček, MŠ 
Piaristická ulice, Moravská Třebová“ vybraným uchazečem firmou ELEKTRO 
ŠUDOMA, s.r.o., Svojanov 146, 569 73 Svojanov, IČO: 27497046, na rok 2021. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1461/R/060420: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Čs. armády, Moravská Třebová – 
Rekonstrukce elektroinstalace – 1.NP“ firmu ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 
783 49 Lutín, IČO 28602340. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1462/R/060420: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou „ZŠ Čs. armády, 
Moravská Třebová – Rekonstrukce elektroinstalace – 1.NP“ firmou ELEKTRO-FLEXI 
s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín, IČO 28602340, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1463/R/060420: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Oprava fasády na objektu C v areálu 
sociálních služeb Mor. Třebová" firmu KEMOstav s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, 
IČO: 06041167.  
  
 
1464/R/060420: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou Oprava fasády na 
objektu C v areálu sociálních služeb Mor. Třebová" firmu KEMOstav s.r.o., Lidická 
700/19, 602 00 Brno, IČO: 06041167, dle předloženého návrhu 
  
Rada města neschvaluje: 
 
1465/R/060420: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 2603/2 o výměře 907 m2, druh pozemku zahrada, v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
1466/R/060420: 
 
předloženou žádost pana xxx o uhrazení ceny za zřízení vyhrazeného parkovacího 
místa před domem Bezručova č. o. 21 městem Moravská Třebová. Pořízení, instalaci 
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i údržbu vodorovného i svislého dopravního značení je povinen uhradit v plné výši 
žadatel xxx. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města souhlasí: 
 
1467/R/060420: 
 
s ubytováním  xxx, na městské ubytovně v ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské 
Třebové.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1468/R/060420: 
 
s ubytováním  xxx, na městské ubytovně v ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské 
Třebové.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1469/R/060420: 
 
s ubytováním xxx, na městské ubytovně v ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1470/R/060420: 
 
schválit výkup pozemku pozemku parc. č. 465/22 o výměře 764 m2, druh pozemku 
ostatní plocha a pozemku parc. č. 464/4 o výměře 21 m2, druh pozemku zahrada, 
které vznikly geometrickým plánem č. 3137-468/2019 ze dne 16.08.2019 a  pozemku 
parc. č. 465/12 o výměře 248 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová z vlastnictví xxx za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 227.260 Kč, která bude prodávajícímu uhrazena do 10 dnů od podpisu 
kupní smlouvy.  Náklady spojené s převodem, náklady na geometrický plán uhradí 
město. Ve smlouvě bude zřízeno věcné břemeno služebnost cesty a stezky  přes 
pozemek parc.č. 465/1 465/12 a 465/22 ve prospěch každého vlastníka nemovité 
věci pozemku parc. č. 465/7, jehož součástí je objekt č. p. 1532 a ve prospěch 
každého vlastníka pozemku parc. č. 465/9 vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou. Oprávněný z 
věcného břemene je povinen přispívat na údržbu cesty a stezky rovným dílem na 
pozemku parc. č. 465/1. Na zbývajících dvou pozemcích parc. č. 465/12 a 465/22 si 
údržbu cesty a stezky bude zajišťovat oprávněný na své vlastní náklady.  
  
 
1471/R/060420: 



 Město Moravská Třebová 8 

 Usnesení rady města ze dne  06.04.2020 

 
schválit prodej pozemku parc. č. 247/23 o výměře 16 m2,  druh pozemku zahrada  v 
obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové xxx a xxx 
za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 2.345 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy. Dále kupující uhradí poměrnou část ceny za geometrický 
plán ve výši 1.280 Kč.          
  
Z: Viera Mazalová 
 
1472/R/060420: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 3618/7 o výměře 5 m2, druh pozemku ostatní plocha 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice  xxx, za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 600 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy. Dále kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí ve výši 480 
Kč.    
  
Z: Viera Mazalová 
 
1473/R/060420: 
 
schválit bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2685/5 o výměře 311 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, ostatní komunikace v obci Moravská Třebová a katastrálním území 
Boršov u Moravské Třebové z vlastnictví Zemědělského podniku Razová, státní 
podnik v likvidaci, Praha 6, Třanovského 622/11, PSČ  163 00, IČO 13642090 do 
vlastnictví Města Moravská Třebová s tím, že náklady spojené s převodem uhradí 
město.    
  
Z: Viera Mazalová 
 
1474/R/060420: 
 
schválit uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o nájmu bytu a smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě ze dne 08.12.2014 s xxx, předmětem kterého je úprava lhůty pro převod 
bytové jednotky xxx.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1475/R/060420: 
 
schválit uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu bytu a smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě ze dne 18.04.2016 s xxx, předmětem kterého je úprava lhůty pro převod 
bytové jednotky č. xxx.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města: 
 
1476/R/060420: 
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schválit koupi pozemku parc. č. 3832/2 o výměře 100 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice z vlastnictví Gas 
Net. s.r.o., Klišská 940/96, Ústí nad Labem, IČO: 27295567.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
1477/R/060420: 
 
schválit uzavření darovací smlouvy na nemovitost pozemek parc. č. 3763 o výměře 
740 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci Moravská Třebová a katastrálním území 
Boršov u Moravské Třebové z vlastnictví xxx. 
  
Rada města bere na vědomí: 
 
1478/R/060420: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
1479/R/060420: 
 
změnu článku IV. odst. 3 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 
 
1480/R/060420: 
 
čerpání investičního fondu Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, okres 
Svitavy do výše 59.000 Kč na pořízení klimatizační jednotky do prostoru myčky 
bílého nádobí ve školní jídelně školy. 
  
Z: Mgr. Petr Vágner 
 
1481/R/060420: 
 
předložený zápis z jednání Komise Sbor pro občanské záležitosti ze dne 03.02.2020.  
  
 
1482/R/060420: 
 
informace z jednání členské schůze svazku obcí Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska, IČO: 72053453. 
  
Rada města ukládá: 
 
1483/R/060420: 
 
vedoucí odboru investic a správy majetku jednat ve věci prodeje pozemku parc.č. 
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402/47 o výměře 48 m2, druh pozemku trvalý travní porost a pozemku parc.č. 402/64 
o výměře 17 m2, druh pozemků orná půda, který byl oddělen z pozemku parc.č. 
402/19, vše v obci a katastrálním území Linhartice za cenu dle znaleckého posudku 
a úhradu nákladů spojených s převodem.       
  
Rada města odkládá: 
 
1484/R/060420: 
 
projednání tisku č. 10 - záměr nájmu pozemku - ul. Hřebečská za účelem specifikace 
podmínek nájmu. 
  
 
V Moravské Třebové 06.04.2020 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


