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 Usnesení rady města ze dne  01.06.2020 

Usnesení 
 
z 43. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 01.06.2020 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1570/R/010620: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
1571/R/010620: 
 
uzavření Dodatku ke smlouvě o přímém bankovnictví 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 
 
1572/R/010620: 
 
předložený aktualizovaný odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola 
Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy pro rok 2020. 
  
Z: Mgr. Petr Vágner 
 
1573/R/010620: 
 
záměr bezúplatného převodu pozemku parc. č.:  
- 334/3 o výměře 197 m2, druh pozemku ostatní plocha 

- 343/3 o výměře  16 m2, druh pozemku zahrada  

- 390/5 o výměře 40 m2, druh pozemku ostatní plocha 

- 3807/21 o výměře 39 m2, druh pozemku ostatní plocha  

- 3807/22 o výměře 5 m2, druh pozemku ostatní plocha  

- 3808/37 o výměře 5 m2, druh pozemku ostatní plocha   

vše  v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové do 
vlastnictví Pardubického kraje se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO: 
70892822.      
  
Z: Viera Mazalová 
 
1574/R/010620: 
 
záměr nájmu části pozemku parc. č. 844/1 o výměře 77 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Olomoucká, za účelem zřízení zahrady u bytového 
domu. 
  
Z: Viera Mazalová 
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1575/R/010620: 
 
záměr pachtu dvou částí pozemku parc. č. 1120/1 o výměrách 15 m2 a 25 m2, v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Sluneční, za účelem pěstování ovoce a 
zeleniny u bytového domu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1576/R/010620: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 315 o velikosti 1 + 1 v xxx s 
xxx a xxx. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 3102/R/131117. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1577/R/010620: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 6 o velikosti 2 + 1 v ul. 
Farní č. o. 1 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 
 
1578/R/010620: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Školní č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, s tím, že nájemce předá městu zpět svůj 
stávající nájemní byt. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1579/R/010620: 
 
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. 2556/6 a 2556/8, 
oba 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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1580/R/010620: 
 
uzavření Závěrkového listu s vítězem výběrového řízení firmou CENTROPOL 
ENERGY, a.s., se sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01  Ústí nad Labem, IČO: 
25458302, na dodávku elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky 
elektrické energie v napěťové hladině vysokého napětí pro příspěvkovou organizaci 
Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy, se sídlem 
Palackého 1351/33, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 62031813, od 01.01.2021 do 
31.12.2021.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1581/R/010620: 
 
uzavření Závěrkového listu s vítězem výběrového řízení firmou EP ENERGY 
TRADING, a.s., se sídlem Klimentská 46, 110 02  Praha 1, IČO: 27386643, na 
dodávku elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie v 
napěťové hladině nízkého napětí pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové 
organizace a obchodní společnost, od 01.01.2022 do 31.12.2022.  
 
uzavření Závěrkového listu s vítězem výběrového řízení firmou Pražská plynárenská, 
a.s.,  se sídlem Národní 37, 110 00  Praha 1 - Nové Město, IČO: 60193492, na 
dodávku zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro 
odběr do 630 MWh (maloodběr) pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové 
organizace a obchodní společnost, od 01.01.2022 do 31.12.2022.  
 
uzavření Závěrkového listu s vítězem výběrového řízení firmou Pražská plynárenská, 
a.s.,  se sídlem Národní 37, 110 00  Praha 1 - Nové Město, IČO: 60193492, na 
dodávku zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro 
odběr nad 630 MWh (velkoodběr) pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové 
organizace a obchodní společnost, od 01.01.2022 do 31.12.2022.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1582/R/010620: 
 
uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Žel. Přejezd Olomoucká, M Třebová – 
část chodníku“ s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 
Pardubice – Zelené Předměstí, IČO: 25253361, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1583/R/010620: 
 
uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Žel. Přejezd Olomoucká, M Třebová - 
asfaltovací práce na vozovce“ s firmou SaM silnice a mosty Litomyšl, a.s., 
Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl, IČO: 25274104, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
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1584/R/010620: 
 
navrhovanou změnu v organizační struktuře Městského úřadu Moravská Třebová s 
účinností od 01.07.2020, spočívající v: 
 
- navýšení počtu zaměstnanců zařazených do struktury městského úřadu pod odbor 
sociálních věcí a školství ze stávajícího počtu 12 na 14 dle předloženého návrhu 
 
- navýšení celkového počtu zaměstnanců města Moravská Třebová zařazených do 
organizační struktury Městského úřadu Moravská Třebová ze stávajících 81 na 83   
  
1585/R/010620: 
 
navrhovanou změnu v organizační struktuře Městského úřadu Moravská Třebová s 
účinností od 01.07.2020, spočívající ve změně zařazení pozice personalisty dle 
předloženého návrhu.  
  
1586/R/010620: 
 
udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 6/2019, směrnice Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, na uzavření smlouvy o dílo se společností Institut 
projektového řízení s.r.o., Břetislavova 1057/6, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec 
Králové, IČO:28247531, jejimž předmětem je administrace projektu s názvem 
„Podpora sociálního začleňování v Moravské Třebové". 
  
1587/R/010620: 
 
uzavření smlouvy o dílo na administraci projektu s názvem „Podpora sociálního 
začleňování v Moravské Třebové" 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.  
  
1588/R/010620: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 5 o velikosti 1 + 0 v ul. 
Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, s tím, že nájemce souhlasí s ukončením 
nájemní smlouvy na byt xxx dohodou ke dni 30.06.2020. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1589/R/010620: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 14 o velikosti 1 + 0 v ul. 
Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové se xxx, s tím, že nájemce předá městu zpět 
svůj stávající nájemní byt. 
  
Z: Viera Mazalová 
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1590/R/010620: 
 
uzavření předložené smlouvy ve věci postupu úpravy příjezdové cesty na pozemku 
města Moravská Třebová parc. č. 1190 a parc. č. 1179/1 ul. Nová, Moravská 
Třebová. 
  
1591/R/010620: 
 
dodatečně uzavření Příkazní smlouvy o „Zajištění slušného pohřbení (sociálních 
pohřbů)“ s firmou Pohřební ústav Holub, s.r.o., se sídlem Pod Kostelem 72/5, 679 61 
Letovice, IČO: 26914565, k vypravení sociálního pohřbu zemřelé xxx.  
  
1592/R/010620: 
 
uzavření Smlouvy č. 232/B1/2020 o poskytnutí finančních prostředků se Státním 
fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO: 
70856508, na akci „Chodník ulice Olomoucká – II. etapa, Moravská Třebová“, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města neschvaluje: 
 
1593/R/010620: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 160/1 o výměře 367 m2, druh pozemku zahrada v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Město.  
  
Rada města souhlasí: 
 
1594/R/010620: 
 
s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 329, uzavřené původně mezi 
městem Moravská Třebová a společností FOFRNET CONSULTING, s.r.o. , IČO: 
27771253, se sídlem Olomouc - Holice, Hamerská 314/30, PSČ 77900, dohodou ke 
dni 30.06.2020, na základě žádosti společnosti Nordic Telecom Regional s.r.o., IČO: 
04593332, se sídlem Brno, Dornych 486/47b, Trnitá, PSČ 61700,  která ke dni 
01.01.2019 převzala všechna práva a povinnosti vyplývající z citované smlouvy. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1595/R/010620: 
 
schválit uzavření kupní smlouvy a zástavní smlouvy se společností Agroveles, s.r.o., 
se sídlem M. Horákové 390, Týn, 674 01 Třebíč, IČO: 26975971, v souladu s 
předloženým návrhem. 
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Z: Petra Zábranová 
 
1596/R/010620: 
 
schválit uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o narovnání ze dne 04.10.2018 s 
Kongregací Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka z 
Assisi, se sídlem Hrnčířská 127/12, 779 00 Olomouc, IČO: 00406171, v souladu s 
předloženým návrhem. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
1597/R/010620: 
 
schválit záměr prodeje nemovitých věcí v Moravské Třebové: 
 
1. Pozemku parc. č. 2055/144 o výměře 504 m2, druh pozemku orná půda, v obci 

a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického, dle podmínek, které 

budou součástí oznámení a zároveň budou součástí formuláře žádosti o 

pozemek. V kupní smlouvě bude zakotveno právo věcné - zákaz zcizení, do 

doby zápisu zkolaudované stavby rodinného domu. 

2. Bytové jednotky č. 1480/2 o vel. 1+1 o výměře 26,5 m2, Předměstí č. p. 1480, 

ul. Nádražní č.o. 17 v obci a katastrálním území Moravská Třebová. 

3. Bytové jednotky č. 1480/7 o vel. 2+1 o výměře 72,85 m2, Předměstí č. p. 1480, 

ul. Nádražní č.o. 17 v obci a katastrálním území Moravská Třebová. 

4. Nebytové jednotky č. 1510/12 o výměře 46,19 m2, Předměstí č. p. 1510, ul. 

Hřebečská č. o. 1 v obci a katastrálním území Moravská Třebová. 

5. Nebytové jednotky č. 1511/12 o výměře 46,40 m2, Předměstí č. p. 1511, ul. 

Hřebečská č. o. 3 v obci a katastrálním území Moravská Třebová.     

 
Prodej těchto nemovitých věcí bude probíhat formou losování.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1598/R/010620: 
 
uložit vedoucí odboru investic a správy majetku připravit následující nemovité věci k 
losování za tyto kupní ceny 



Město Moravská Třebová 
7 

 Usnesení rady města ze dne  01.06.2020 

1. Pozemek parc. č. 2055/144 o výměře 504 m2, druh pozemku orná půda, určený 

pro výstavbu rodinného domu v lokalitě "Strážnického" za cenu ve výši 

317.116,80 Kč včetně DPH. 

2. Bytová jednotka č. 1480/2 o vel. 1+1 o výměře 26,5 m2 v ulici Nádražní 1480/17, 

Moravská Třebová za cenu ve výši 444.670 Kč. 

3. Bytová jednotka č. 1480/7 o vel. 2+1 o výměře 72,85 m2 v ulici Nádražní 1480/17, 

Moravská Třebová za cenu ve výši 1.222.423 Kč. 

4. Nebytová jednotka č. 1510/12 o výměře 46,19 m2 v ulici Hřebečská 1510/1  v 

Moravské Třebové za cenu ve výši 474.160 Kč.   

5. Nebytová jednotka č. 1511/12 o výměře 46,40 m2 v ulici Hřebečská 1511/3 v 

Moravské Třebové za cenu ve výši 476.370 Kč.  

  
Z: Viera Mazalová 
 
1599/R/010620: 
 
schválit komisi pro losování kupujících nemovitých věcí z vlastnictví města ve 
složení: 
- Ing. Miloš Mička, předseda komise a losující (náhradník Petr Frajvald) 
- Bc. Viera Mazalová 
- Jana Fabianová 
- Petr Hanák (náhradník JUDr. Miloš Izák) 
- Andrea Drozdová Šramová 
  
1600/R/010620: 
 
schválit termín losování o prodej nemovitých věcí z majetku města dne 20.07.2020 
ve 14:00 hodin v zasedací síni Městského úřadu v Moravské Třebové na nám. T. G. 
Masaryka č.o. 29.    
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
1601/R/010620: 
 
zápis z jednání Samosprávné komise Boršov ze dne 10.03.2020. 
 
1602/R/010620: 
 
předložený zápis z jednání Komise památkové péče ze dne 20.05.2020. 
  
Z: Mgr. Radko Martínek 
 
1603/R/010620: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
 
 



Město Moravská Třebová 
8 

 Usnesení rady města ze dne  01.06.2020 

1604/R/010620: 
 
vítěze výběrového řízení firmu CENTROPOL ENERGY, a.s.,  se sídlem Vaníčkova 
1594/1, 400 01  Ústí nad Labem, IČO: 25458302, na dodávku elektrické energie v 
rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie v napěťové hladině vysokého 
napětí pro příspěvkovou organizaci Základní škola Moravská Třebová, Palackého 
1351, okres Svitavy, se sídlem Palackého 1351/33, 571 01  Moravská Třebová, IČO: 
62031813, od 01.01.2021 do 31.12.2021.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
1605/R/010620: 
 
vítěze výběrového řízení firmu EP ENERGY TRADING, a.s.,  se sídlem Klimentská 
46, 110 02  Praha 1, IČO: 27386643, na dodávku elektrické energie v rámci 
sdružených služeb dodávky elektrické energie v napěťové hladině nízkého napětí pro 
město Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost, od 
01.01.2022 do 31.12.2022.  
 
vítěze výběrového řízení firmu Pražská plynárenská, a.s.,  se sídlem Národní 37, 110 
00  Praha 1 - Nové Město, IČO: 60193492, na dodávku zemního plynu v rámci 
sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh (maloodběr)   pro 
město Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost, od 
01.01.2022 do 31.12.2022.   
 
vítěze výběrového řízení firmu Pražská plynárenská, a.s.,  se sídlem Národní 37, 110 
00  Praha 1 - Nové Město, IČO: 60193492, na dodávku zemního plynu v rámci 
sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr nad 630 MWh (velkoodběr)   
pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost, 
od 01.01.2022 do 31.12.2022.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1606/R/010620: 
 
pořádání vyhlídkových letů helikoptérou nad Moravskou Třebovou v neděli dne 21. 
června 2020, vzlety budou probíhat ze zadní části Knížecí louky - z pozemku parc. č. 
1755. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1607/R/010620: 
 
zápis z jednání bytové komise ze dne 25.05.2020. 
  
1608/R/010620: 
Výstupy z Veřejného fóra Zdravého města Moravská Třebová 2020 a následnou 
ověřovací Anketu 10P + Výstupy z Pocitové mapy města Moravská Třebová 2020. 
  
Z: Daniela Maixnerová 
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Rada města ukládá: 
 
1609/R/010620: 
 
vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka zajistit v souvislosti se schválenou 
organizačními změnou zpracování dodatku vnitřního předpisu č. 5/2019, Organizační 
řád Městského úřadu Moravská Třebová. 
  
Z: Petra Zábranová 
T: 31.07.2020 
 
1610/R/010620: 
 
vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka zajistit v souvislosti se schválenou 
organizační změnou zpracování dodatku vnitřního předpisu č. 5/2019, Organizační 
řád Městského úřadu Moravská Třebová. 
  
Z: Petra Zábranová 
T: 31.07.2020 
 
1611/R/010620: 
 
OISM připravit realizaci vodovodního řadu na pozemcích města Moravská Třebová 
parc. č. 1190 a parc. č.1179/1 (zokruhování na ul. Novou) v Moravské Třebové. 
  
 
V Moravské Třebové 01.06.2020 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


