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 Usnesení rady města ze dne  15.06.2020 

Usnesení 
 
z 44. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 15.06.2020 

od 17:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
Rada města schvaluje: 
 
1612/R/150620: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
1613/R/150620: 
 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s xxx, bytem xxx o poskytnutí dotace ve výši 5.700 Kč 
na zajištění organizace geocachingového setkání v souladu s předloženým vzorem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1614/R/150620: 
 
rozpočtové opatření č. 6/2020 - poskytnutí dotace z rozpočtu města v souladu s 
vnitřním předpisem č. 6/2015, Program pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Moravská Třebová, panu xxx, xxx, ve výši 5.700 Kč, na zajištění organizace 
geocachingového setkání dne 22. 8. 2020. Dotace bude uhrazena z vyčleněné 
rozpočtové rezervy. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1615/R/150620: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 3600 o výměře 918 m2 (jedná se cca o 105 m2), 
druh pozemku ostatní plocha,  v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Sušice.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
1616/R/150620: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 3513 o výměře 434 m2 (jedná se cca o 160 m2), 
druh pozemku zahrada,  v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
1617/R/150620: 
 
záměr výpůjčky pozemků parc. č. 2126/5 o celkové výměře 1712 m2, parc. č. 2235 o 
celkové výměře 390 m2, parc. č. 2236 o celkové výměře 156 m2, parc. č. 2237 o 
celkové výměře 79 m2 a parc. č. 2124/2 o celkové výměře 96 m2, vše v obci a 
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katastrálním území Moravská Třebová, ul. Horní, za účelem využití pro vzdělávací a 
volnočasové aktivity skautské organizace. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
1618/R/150620: 
 
uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostoru o výměře 82,4 m2, nacházejícího 
se v domě č. p. 207 na Zámeckém náměstí č. o. 6 v Moravské Třebové subjektu 
Květná Zahrada, z.ú., IČO: 27005879, se sídlem 57201  Květná - Květná 40, okres 
Svitavy,  za účelem zřízení projektového centra.  Smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou od 01.07.2020 do 30.06.2022. Nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 
8.000 Kč / měsíc.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1619/R/150620: 
 
nájem části pozemku parc. č. 2936/5 o výměře 46 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Hřebečská, xxx, trvale bytem xxx, za účelem zřízení zahrádky 
u bytového domu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou a nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405, 
bod 2. Podmínky nájmu budou stanoveny dle usnesení rady města č. 1521/R/180520. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1620/R/150620: 
 
nájem částí pozemků parc. č. 844/1, 845/1 a 845/2 o celkové výměře 100 m2, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Olomoucká, xxx, trvale bytem xxx, za 
účelem zřízení zahrady u bytového domu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné bude stanoveno dle usnesení rady 
města č. 1737/050405, bod 2. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1621/R/150620: 
 
pacht části pozemku parc. č. 1120/1 o výměře 24 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Sluneční, xxx, trvale bytem 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 
 
1622/R/150620: 
 
pacht části pozemku parc. č. 1998/1 o výměře 33 m2, v obci a katastrálním území 
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Moravská Třebová, ul. Mánesova, xxx, trvale bytem 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 
 
1623/R/150620: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
 
- byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v xxx  s xxx, bytem tamtéž, s platností od 01.07.2020 s 

podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní 

smlouvy 

- byt č. 4 o velikosti 2 + 1 xxx  s manželi xxx , bytem tamtéž, s platností od 01.07.2020 

- byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v xxx  se xxx, bytem tamtéž, s platností od 01.07.2020 

- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v xxx  s xxx , bytem tamtéž, s platností od 01.07.2020 

- byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v xxx  s manželi xxx, bytem tamtéž, s platností od 

01.07.2020 

- byt č. 16 o velikosti 1 + 1 v xxx  se xxx, bytem tamtéž, s platností od 01.07.2020 

- byt č. 11 o velikosti 1 + 1 v xxx s xxx, bytem tamtéž, s platností od 01.07.2020 

- byt č. 3 o velikosti 3 + 1 v xxx  s manželi xxx, bytem tamtéž, s platností od 

01.07.2020 

- byt č. 6 o velikosti 1 + 1 v xxx s manželi xxx, bytem tamtéž, s platností od 

01.07.2020 

- byt č. 2 o velikosti 1 + 1 v xxx  s xxx, bytem tamtéž, s platností od 01.07.2020 

 
Z: Viera Mazalová 
 
1624/R/150620: 
 
předložený návrh vnitřního předpisu č. 7/2020, Řád veřejného pohřebiště města 
Moravská Třebová, který se vztahuje na veřejná pohřebiště na území města Moravská 
Třebová, a to na pohřebiště na Křížovém vrchu a pohřebiště v místní části Boršov. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
1625/R/150620: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na xxx  
s xxx, bytem tamtéž, s platností od 01.07.2020. 
  
Z: Viera Mazalová 
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1626/R/150620: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na: 
 
- byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na xxx s xxx, bytem tamtéž, s platností od 01.07.2020 
- byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v xxx s manželi xxx, bytem tamtéž, s platností od 01.07.2020 
- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v xxx s xxx, bytem tamtéž, s platností od 01.07.2020 
- byt č. 7 o velikosti 1 + 0 v xxx s xxx, bytem tamtéž, s platností od 01.07.2020 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1627/R/150620: 
 
zřízení sjezdu z pozemku parc. č. 1154, v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, který je ve vlastnictví xxx a xxx, na místní komunikaci na pozemku parc. č. 
2583, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, který je ve vlastnictví města 
Moravská Třebová, za účelem příjezdu k novostavbě rodinného domu. Stavebník je 
povinen požádat Odbor investic a správy majetku Městského úřadu Moravská Třebová 
o vyjádření k projektové dokumentaci a stanovení podmínek ke zřízení sjezdu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1628/R/150620: 
 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k vyústnímu objektu na ul. Olomoucká, na parc. 
č. 2295 se státním podnikem Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, 
IČO: 70890013, dle předloženého návrhu. 
  
1629/R/150620: 
 
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k mostu a lávce přes Kunčinský potok v 
Sušicích, se státním podnikem Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, 
IČO: 70890013, dle předloženého návrhu. 
 
 
1630/R/150620: 
 
dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu č. 3/2019 Pravidla pro vydávání 
Moravskotřebovského zpravodaje, podle předloženého návrhu.  
  
Z: Petra Zábranová 
 
1631/R/150620: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Hrací prvky Moravská Třebová“ firmu 
Yggdrasilmont, s.r.o., Truhlářská 1520/23, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 
03593819. 
  
Z: Viera Mazalová 
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1632/R/150620: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Hrací prvky 
Moravská Třebová“ firmou Yggdrasilmont, s.r.o., Truhlářská 1520/23, 110 00 Praha 1 
- Nové Město, IČO: 03593819, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1633/R/150620: 
 
soutěžní podmínky otevřeného dvoukolového soutěžního workshopu o návrh na 
řešení vnějšího centra města Moravská Třebová zpracované Ing. arch. Tomášem 
Slavíkem, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1634/R/150620: 
 
dodatek č.1 k vnitřnímu předpisu č. 5/2019 Organizační řád Městského úřadu 
Moravská Třebová, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
1635/R/150620: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce topného systému – 
výměna technologie zdroje tepla budovy radnice – obnova topného systému dvorního 
traktu radnice" firmu TERMOMONT s.r.o., Pernerova 691/42, 186 00 Praha - Karlín, 
IČO: 45538875. 
  
1636/R/150620: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
"Rekonstrukce topného systému – výměna technologie zdroje tepla budovy radnice – 
obnova topného systému dvorního traktu radnice" s firmou TERMOMONT s.r.o., 
Pernerova 691/42, 186 00 Praha - Karlín, IČO: 45538875, podle předloženého návrhu.    
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Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1637/R/150620: 
 
schválit závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2019 bez výhrad takto (v Kč)   
 
Výsledek rozpočtového hospodaření roku 2019: 
 
  Upravený rozpočet Skutečnost k 31.12.2019 
rozpočtové příjmy (po konsolidaci) 306 420 000,00 Kč 321 032 398,47 Kč 
rozpočtové výdaje (po konsolidaci) 337 460 000,00 Kč 318 139 986,25 Kč 
saldo příjmů a výdajů -31 040 000,00 Kč 2 892 412,22 Kč 
financování (po konsolidaci) 31 040 000,00 Kč -2 892 412,22 Kč 
 
Stavy na bankovních účtech města k 31.12.2019: 
 
  k 1. 1. 2019 k 31. 12. 2019 
běžné účty  28 736 440,45 Kč 52 671 531,55 Kč 
sbírkový účet 35 536,58 Kč 94 262,58 Kč 
fond rozvoje bydlení 138 257,49 Kč 152 155,03 Kč 
sociální fond 78 749,27 Kč 160 122,66 Kč 
Rozpočtové prostředky CELKEM 28 988 983,79 Kč 53 078 071,82 Kč 
      
depozitní účet 5 400 609,78 Kč 5 900 609,78 Kč 
účet jistin 0,00 Kč 0,00 Kč 
Mimorozpočtové prostředky CELKEM 5 400 609,78 Kč 5 900 609,78 Kč 
      
účet hospodářské činnosti 11 494 332,94 Kč 12 536 549,54 Kč 
 
Z: Dana Buriánková 
 
1638/R/150620: 
 
schválit vypořádání hospodářského výsledku z hlavní i hospodářské činnosti města za 
rok 2019 takto: 
Zisk po zdanění: 
hlavní činnost:  23.585.301,33 Kč  
hospodářská činnost:    3.652.060,57 Kč    
převést na účet  432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1639/R/150620: 
 
schválit účetní závěrku města za rok 2019. 
  
1640/R/150620: 
 
povolit, v souladu s § 23 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, 
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výjimku z nejnižšího počtu žáků přípravné třídy Základní škole Moravská Třebová, Čs. 
armády 179, okres Svitavy pro školní rok 2020/2021. 
  
Z: Mgr. Zdenka Šafaříková 
 
1641/R/150620: 
 
povolit, v souladu s § 23 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, 
výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní škole Moravská Třebová, Čs. armády 179, 
okres Svitavy pro školní rok 2020/2021. 
  
Z: Mgr. Zdenka Šafaříková 
 
1642/R/150620: 
 
schválit prodej 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, část 
Předměstí xxx, bytem xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 365.000 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.       
 
Z: Viera Mazalová 
 
1643/R/150620: 
 
schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zapracovanými změnami ve 
věci prodeje pozemku č. 768, jehož součástí je budova č. p. 405, ul. Josefská, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
1644/R/150620: 
 
souhlasit s návrhem na uzavření soudního smíru ve věci žaloby o zaplacení částky 
322.162,16 Kč se společností M-SILNICE a.s., IČO: 42196868, se sídlem: Husova 
1697, 530 03 Pardubice, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
1645/R/150620: 
 
jako prioritu města zabývat se výstavbou v lokalitě Jihozápad a činit další potřebné 
kroky k realizaci tohoto záměru. 
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Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města: 
 
1646/R/150620: 
 
prominout a vzdát se práva na vymáhání pohledávky podle předloženého návrhu u 
dlužníka xxx v souhrnné výši 22.440 Kč. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
1647/R/150620: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
1648/R/150620: 
 
předložený závěrečný účet a rozbor hospodaření za hlavní (rozpočtové) hospodaření 
a za hospodářskou činnost města za rok 2019. 
  
1649/R/150620: 
 
Provozní řád čistírny odpadních vod Moravská Třebová a Provozní řád kanalizace 
Moravská Třebová, dle předloženého návrhu. 
  
1650/R/150620: 
 
předložený zápis z jednání Komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti konané 
dne 27.05.2020. 
 
1651/R/150620: 
 
předloženou petici občanů ulice Nové Sady ze dne 22.05.2020, týkající se požadavku 
na změnu obecně závazné vyhlášky č. 3/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb 
psů na veřejném prostranství ve městě Moravská Třebová. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
1652/R/150620: 
 
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Českomoravské pomezí, 
IČO: 75115662 za rok 2019 a Závěrečný účet svazku obcí Českomoravské pomezí, 
IČO: 75115662 za rok 2019. 
  
1653/R/150620: 
výstup z participativního rozpočtu 2020 realizovaného pod názvem "Tvoříme 
Moravskou Třebovou". 
  
Z: Miloš Mička 



 Město Moravská Třebová  
 9
   

 Usnesení rady města ze dne  15.06.2020 

Rada města rozhodla: 
 
1654/R/150620: 
 
prominout a vzdát se práva na vymáhání pohledávek podle předloženého návrhu u 
dlužníků:  
- xxx, 
- xxx, 
v souhrnné výši 4.888,80 Kč spolu s příslušenstvím v podobě zákonného úroku z 
prodlení. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
 
V Moravské Třebové 15.06.2020 
Zapsal: Tereza Sísová 
 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 
      Petr Frajvald            Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města               místostarostka města 
 


