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 Usnesení rady města ze dne  18.05.2020 

Usnesení 
 
z 42. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 18.05.2020 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1515/R/180520: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
1516/R/180520: 
 
uzavření smlouvy o zprostředkování a správě pojištění se společností FIPO-CZECH, 
s.r.o., se sídlem Nádražní 1284/3, 568 02 Svitavy, IČO: 25976460 v souladu s 
předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1517/R/180520: 
 
uzavření Smlouvy o balíčku Komplet Plus s Komerční bankou, a.s. se sídlem Na 
Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO: 45317054, v souladu s předloženým 
návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1518/R/180520: 
 
uzavření Dohody o ukončení Nájemní smlouvy č. 7/2006 uzavřené mezi městem 
Moravská Třebová jako pronajímatelem a xxx  jako nájemcem, dle předloženého 
návrhu ke dni 30. 6. 2020. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1519/R/180520: 
 
záměr nájmu částí pozemků parc. č. 844/1, 845/1 a 845/2 o celkové výměře 100 m2, 
vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Olomoucká, za účelem 
zřízení zahrady u bytového domu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1520/R/180520: 
 
záměr nájmu části pozemku parc. č. 2936/5 o výměře 46 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Hřebečská, za účelem zřízení zahrádky u bytového 
domu. 
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Z: Viera Mazalová 
 
1521/R/180520: 
 
tyto podmínky pro zřízení zahrádek na části pozemku parc. č. 2936/5, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, která navazuje na terasy za bytovými domy 
Hřebečská č. o. 2, 4, 6 a 8: 
- pokud budou jednotlivé zahrádky oploceny tak se bude jednat o dřevěný plot o výšce 
max. 1,2 m podobného typu jako u oplocení přilehlých teras, 
- není povoleno zřízení dlažby, a to ani zatravňovací, 
- na zahrádce je možné pěstování ovoce a zeleniny a výsadba drobných květin, 
- není dovoleno vysazovat keře a stromy, 
- není povoleno umisťovat stavby, a to ani stavby drobné (např. skleník nebo 
přístřešek), 
- nájem si mohou sjednat pouze nájemci nebo vlastníci bytů v bytových domech 
Hřebečská č. o. 2, 4. 6 a 8, 
- nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/R/050405, bod 2 (3 Kč/1 
m2/1 rok), 
- v případě ukončení nájmu budou pozemky uvedeny do původního stavu (zatravnění, 
odstranění plotu apod.), pokud se pronajímatel a nájemce písemně nedohodnou jinak. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1522/R/180520: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 1998/1 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 
 
1523/R/180520: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 1120/1 o výměře 24 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Sluneční, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u 
bytového domu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1524/R/180520: 
 
uzavření Smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu s Komerční bankou, a.s. se 
sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO: 45317054, v souladu s 
předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1525/R/180520: 
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záměr pronájmu nebytového prostoru o výměře 82,4 m2 v domě č. p. 207 na 
Zámeckém náměstí č. o. 6 v Moravské Třebové. Smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení 
rady města č. 2532/031297. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1526/R/180520: 
 
záměr prodeje bytové jednotky č. 352/14 o velikosti 2+1 v domě č. p. 352, ul. 
Olomoucká č. o. 38 včetně podílu v rozsahu id. 1555/10000 na společných částech 
budovy, venkovních úpravách a na pozemku parc. č. 2254 o výměře 900 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
Předměstí. Jedná se o prodej bytové jednotky s nájemníkem. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1527/R/180520: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 v xxx v 
Moravské Třebové s xxx, bytem tamtéž. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1528/R/180520: 
 
nájem části pozemku parc. č. 2509/1 o výměře 160 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, xxx a xxx, oba trvale bytem xxx a xxx a xxx, oba trvale bytem 
xxx, za účelem zřízení parkovací plochy pro osobní automobily a výsadby drobné 
zeleně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou a nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/R/050405, bod 8. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1529/R/180520: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
- byt č. 9 o velikosti 1 + 1 v xxx s xxx, bytem tamtéž, s platností od 01.06.2020 
- byt č. 2 o velikosti 1 + 1 v xxx s xxx, bytem tamtéž, s platností od 01.06.2020 
- byt č. 11 o velikosti 1 + 1 v xxx s xxx, bytem tamtéž, s platností od 01.06.2020 s 
podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní 
smlouvy 
- byt č. 16 o velikosti xxx s xxx, bytem tamtéž, s platností od 01.06.2020  
- byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v xxx s xxx, bytem tamtéž, s platností od 01.06.2020 
- byt č. 1 o velikosti 3 + 1 xxx se xxx, bytem tamtéž, s platností od 01.06.2020 
  
Z: Viera Mazalová 
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1530/R/180520: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na: 
 
- byt č. 8 o velikosti 2 + 1 v xxx s xxx, bytem tamtéž, s platností od 01.05.2020 
- byt č. 4 o velikosti 2 + 1 xxx s xxx, bytem tamtéž, s platností od 01.05.2020 
- byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v xxx s xxx, bytem tamtéž, s platností od 01.05.2020 s 
podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní 
smlouvy 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1531/R/180520: 
 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Lidl Česká republika 
v.o.s., IČO: 26178541, se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, za účelem 
zřízení a provozování vedení el. podzemního kabelu VN na pozemku parc. č. 1745/4, 
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 1 000 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 
 
1532/R/180520: 
 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., 
IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, za účelem zřízení a 
provozování kabelového vedení NN a kabelové skříně na pozemcích parc. č. 1987/1, 
1987/2, 2055/75, 2055/131, 2061, 2062, 2063, 2077/1, 2077/49, 2077/52 a 2085/1, v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová. Rozsah věcného břemene je vyznačen 
v geometrických plánech, které jsou 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 ve služebném pozemku, což dle geometrických plánů činí 83 800 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 
 
1533/R/180520: 
 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., 
IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, za účelem zřízení a 
provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 3630/4, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová. Rozsah věcného břemene je vyznačen v 
geometrickém plánu, který je nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. 
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Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za úplatu formou jednorázové 
odměny ve výši 1 000 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 
 
1534/R/180520: 
 
dočasné snížení jednorázového poplatku za pořádání trhu dne 17. června 2020 na 
částku 15.000 Kč. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1535/R/180520: 
 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo pro provádění servisní údržby č. OMM 
51/12 mezi městem Moravská Třebová jako objednatelem a xxx, IČO: 41269195, se 
sídlem Brněnská 60/19, 571 01 Moravská Třebová, jako zhotovitelem, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1536/R/180520: 
 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM č. 0075/2020 na akci "Fasáda 
objektu C v areálu Sociálních služeb města Moravská Třebová" s firmou KEMOstav 
s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 06041167, jehož předmětem je posunutí 
termínu zahájení. 
  
1537/R/180520: 
 
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo OISM č. 0074/2020 na akci „Rekonstrukce 
elektroinstalace v budově Zvoneček, MŠ Piaristická, Moravská Třebová“ s firmou 
ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o., Svojanov 146, 569 73 Svojanov, IČO: 27497046, podle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1538/R/180520: 
 
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo OISM č. 0033/2020 na akci „ZŠ Palackého, 
Moravská Třebová - rekonstrukce soc. zařízení pro dívky a učitele - spojovací krček 
B“ s firmou HPK Stavby s.r.o., Západní 1258/39, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
24141640, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1539/R/180520: 
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uzavření předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM-0057/2020 na akci 
"Čerpací stanice odpadních vod Sušice – výměna technologické části" s firmou 
VHOS a.s., Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 48172901. 
  
1540/R/180520: 
 
uzavření Rámcové smlouvy o „Zajištění slušného pohřbení (sociálních pohřbů)“ se 
společností Pohřební ústav Holub s. r. o. se sídlem: Pod Kostelem 72/5, 679 61 
Letovice, IČO: 26914565. 
  
1541/R/180520: 
 
dodatečně uzavření následujících Příkazních smluv o „Zajištění slušného pohřbení 
(sociálních pohřbů)“ se společností Pohřební ústav Holub s. r. o. se sídlem: Pod 
Kostelem 72/5, 679 61 Letovice, IČO: 26914565: 
Příkazní  smlouva - vypravení sociálního pohřbu zemřelého xxx  
Příkazní  smlouva - vypravení sociálního pohřbu zemřelé xxx 
Příkazní  smlouva - vypravení sociálního pohřbu zemřelého xxx 
Příkazní smlouva -  vypravení sociálního pohřbu zemřelého  xxx 
Příkazní smlouva -  vypravení sociálního pohřbu zemřelého xxx 
  
1542/R/180520: 
 
poskytnutí 200 ks ochranných štítů na území správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Moravská Třebová formou společenské úsluhy ve smyslu ust. § 2055 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
Rada města souhlasí: 
 
1543/R/180520: 
 
s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 329, uzavřené mezi městem 
Moravská Třebová a společností FOFRNET CONSULTING, s.r.o. , IČO: 27771253, 
se sídlem Olomouc - Holice, Hamerská 314/30, PSČ 77900, s tím, že výpovědní 
lhůta je tříměsíční.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1544/R/180520: 
 
s uzavřením podnájemní smlouvy k nemovitosti na pozemku parc. č. 2582/18 - 
budovy gastra - občerstvení, které je součástí areálu aquaparku,  v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová mezi společností Třebovská restaurace s.r.o.,  
IČO: 47472618, se sídlem Cihlářova 1, Moravská Třebová, jako nájemcem, a xxx, 
trvale bytem xxx, jako podnájemce na dobu určitou do 31.10.2020. Podnájemce je 
oprávněn tuto nemovitost užívat za účelem provozování gastronomických služeb.   
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Rada města doporučuje: 
 
1545/R/180520: 
 
všem ředitelům mateřských škol zřizovaných městem Moravská Třebová, aby ve 
smyslu zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve spojení s vyhl. č. 14/2005 Sb., o 
předškolním vzdělávání, s účinností od 25.05.2020 obnovili provoz jimi řízené 
mateřské školy. 
  
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1546/R/180520: 
 
schválit vklad majetku města inv. č. 3137 TS – vodovodní přípojka Boršov p.č. 525/4 
v pořizovací ceně 8.010,90 Kč, inv. č. 3169 TS - vodovodní přípojka Udánky 58 v 
pořizovací ceně 9.530 Kč, inv. č. 3173 TS - vodovodní přípojka Na Stráni p.č. 2356/3 
v pořizovací ceně 9.490 Kč, inv. č. 3158 TS - vodovod ulice Nová v pořizovací ceně 
761.315,10 Kč, inv. č. 3161 TS - vodovodní přípojky ul. Olomoucká v pořizovací ceně 
577.541,02 Kč a majetku inv. č. 3170 TS - vodovodní řad PE 63 ul. Strážnického v 
pořizovací ceně 217.456 Kč do svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska, 
IČO: 72053453, se sídlem Nádražní 1430/6, Moravská Třebová za podmínek § 38 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1547/R/180520: 
 
schválit prominutí nájmu z nebytových prostor v majetku města u částky vyšší než 
20.000 Kč 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. Prominutí nájmu se týká těchto subjektů: 
- JAKUB-OBUV s.r.o., IČO: 25825046, se sídlem Olomouc, Hodolany, Hodolanská 
734/28, prominutí nájmu ve výši 23.958 Kč vč. DPH od 01.03.2020 do 31.05.2020 
- SAM 73 APPAREL s.r.o., IČO: 27115411, se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady 
Horákové 2774,  prominutí nájmu ve výši 26.712 Kč vč. DPH od 01.03.2020 do 
31.05.2020 
- xxx, IČO: 16766652, se sídlem xxx, prominutí nájmu ve výši 28.164 Kč vč. DPH a 
ve výši 22.779 Kč vč. DPH od 01.03.2020 do 31.05.2020 za obě provozovny 
- xxx, IČO: 45569754, se sídlem xxx, prominutí nájmu ve výši 26.331 Kč vč. DPH od 
01.03.2020 do 31.05.2020 
- xxx, IČO: 63407281, se sídlem xxx,  prominutí nájmu ve výši 23.004 Kč vč. DPH od 
01.03.2020 do 31.05.2020 
- KÖNIG LS s.r.o., IČO: 26289971, se sídlem Praha 8, Libeň, Zenklova 454/36,  
prominutí nájmu ve výši 20.556 Kč vč. DPH  a ve výši 30.855 Kč od 01.03.2020 do 
31.05.2020 za obě provozovny 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1548/R/180520: 
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potvrdit usnesení rady města č. 1363/R/020320, kterým uložila vedoucí odboru 
investic a správy majetku města jednat ve věci prodeje bytových jednotek v domě č. 
p. 1480, ul. Nádražní č. o. 17 a 19 za cenu dle znaleckého posudku, a to ve výši 
16.780 Kč/m2 podlahové plochy bytu.    
 
 Z: Viera Mazalová 
 
1549/R/180520: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 247/25 o výměře 10 m2,  druh pozemku zahrada  v 
obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové xxx, bytem 
xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 800 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy. Dále kupující uhradí poměrnou část ceny za geometrický 
plán ve výši 1.467 Kč.          
  
Z: Viera Mazalová 
 
1550/R/180520: 
 
schválit prodej pozemku parc. č. 3605/2 o výměře 444 m2, druh pozemku zahrada v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Sušice xxx,  bytem xxx,  za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 53.280 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy.      
  
Z: Viera Mazalová 
 
1551/R/180520: 
 
schválit předložené souhlasné prohlášení ve věci převodu pozemků z vlastnictví 
Města Moravská Třebová do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 
546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390.      
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
1552/R/180520: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
1553/R/180520: 
 
předložený zápis z jednání komise rady města Sbor pro občanské záležitosti ze dne 
11.05.2020.  
  
 
 
1554/R/180520: 
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změnu materiálu při realizaci chodníku v železničním tělese v ulici Olomoucké. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1555/R/180520: 
 
budoucí uzavření smlouvy o dílo s firmou SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., 
Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl, IČO: 25274104, na doasfaltování železničního 
přejezdu v celé šíři komunikace na ulici Olomoucké, dle předloženého návrhu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1556/R/180520: 
 
budoucí uzavření smlouvy o dílo s firmou Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, 
412 01 Litoměřice, IČO: 62743881, na rekonstrukci celého železničního přejezdu na 
Olomoucké ulici, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1557/R/180520: 
 
navýšení čerpání investičního fondu Základní školy Moravská Třebová, Palackého 
1351, okres Svitavy o částku 7.504 Kč – celkem do výše 66.504 Kč na pořízení 
klimatizační jednotky do prostoru myčky bílého nádobí ve školní jídelně školy. 
  
Z: Mgr. Petr Vágner 
 
Rada města pověřuje: 
 
1558/R/180520: 
 
výkonem občanských sňatků a slavnostních obřadů Petra Frajvalda. 
Při jejich provádění je výše uvedený oprávněn používat závěsný odznak se státním 
znakem České republiky. 
  
Rada města vyhlašuje: 
 
1559/R/180520: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2019, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku Pojištění majetku města Moravská 
Třebová, odpovědnosti za újmu a pojištění motorových vozidel a  schvaluje: 
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1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: 
- Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČO: 45272956 

- UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČO: 49240480 

- Allianz Pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656, 186 00 Praha 8, IČO: 47115971 

- Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 

186 00 Praha 8, IČO: 63998530 

- Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 

Praha 8, IČO: 47116617 

2. Komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi, která bude současně plnit funkci 
komise pro posouzení kvalifikace účastníků ve složení: 
- Ing. Miloš Mička – člen, Petr Frajvald - náhradník 
- Miroslav Jurenka, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník 
- Ing. Mgr. Dana Buriánková – člen, Miroslava Dvořáková - náhradník 
3. Hodnoticí kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- celková nabídková cena ročního pojištění – 100 % 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1560/R/180520: 
 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávací 
řízení na veřejnou zakázku "Na hranici na hraně, Moravská Třebová" a schvaluje: 
 
1. Hodnotící komisi ve složení:  
-   Pavel Mitáš – člen, Ing. Boris Vrbka - náhradník   
-   Ing. Miloš Mička - člen, Petr Frajvald - náhradník   
-   JUDr. Miloš Izák– člen, Miroslav Jurenka – náhradník 
-   RNDr. Renáta Šedová – člen, Ludmila Dopitová - náhradník 
-   Bc. Petra Procházková – člen, Eva Štěpařová - náhradník 
 
2.  Hodnotící kriterium obsažené ve Výzvě k podání nabídek:  
-    celková nabídková cena bez DPH - 100 % 
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města vydává: 
 
1561/R/180520: 
 
předběžný souhlas k akci "Průmyslový park Linhartice - infrastruktura" pro projednání 
s dotčenými orgány s podmínkou, že údržba a opravy obslužné komunikace budou 
předmětem dalšího jednání a smlouvy. V případě, že taková smlouva nebude 
uzavřena, vydaný souhlas pozbývá platnosti. 
 
Rada města ruší: 
 
1562/R/180520: 
 
své usnesení č. 1373/R/160320, kterým schválila záměr pachtu části pozemku parc. 
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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 
 
1563/R/180520: 
 
své usnesení č. 1448/R/060420, kterým schválila pacht části pozemku parc. č. 
1198/1 o výměře 33 m2, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Mánesova, xxx, trvale bytem xxx, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u bytového 
domu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1564/R/180520: 
 
usnesení č. 598/R/270519, kterým bylo vedoucí odboru investic a správy majetku 
uloženo jednat ve věci zajištění náhradního ubytování pro nájemníky bytové jednotky 
na ul. Olomoucké č. o. 38.  
  
Rada města ukládá: 
 
1565/R/180520: 
 
vedoucí odboru investic a správy majetku jednat ve věci prodeje bytové jednotky č. 
352/14 na ul. Olomoucké č. o. 38, č. p. 352 o ceně ve výši dle znaleckého posudku, 
a to ve výši 365.000 Kč. 
  
Z: Viera Mazalová 
T: 10.06.2019 
 
1566/R/180520: 
 
vedoucí odboru investic a správy majetku města zařadit prodej pozemku parc. č. 
2055/144 o výměře 504 m2, druh pozemku orná půda do nejbližšího losování 
nemovitých věcí.    
  
 
1567/R/180520: 
 
odboru investic a majetku města zadat poptávkové řízení na zpracování projektové 
dokumentace rekonstrukce KD Boršov. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města projednala: 
 
1568/R/180520: 
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žádost Lesů ČR o podporu přeložení nekatastrované cesty vedoucí po pozemku 
parc. č. 3367 v obci a kat. území Linhartice na lesní pozemky ve vlastnictví Lesů ČR 
parc. č. 3484 v obci a kat. území Linhartice na náklady MO ČR z toho důvodu, že 
původní cesta je rekreačně využívána občany města při jejich sportovních a 
turistických aktivitách a doporučuje žádosti vyhovět. 
  
Rada města rozhodla: 
 
1569/R/180520: 
 
o obnovení provozu veřejné osobní linkové dopravy v plném rozsahu ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová s účinností od 25.05.2020. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
 
V Moravské Třebové 18.05.2020 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


