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Usnesení 
 
z 46. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 13.07.2020 od 
16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
1665/R/130720: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
1666/R/130720: 
 
uzavření Smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a 
věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z 
rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020 s Pardubickým krajem, se sídlem 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČO:70892822, v souladu s 
předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1667/R/130720: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pojištění majetku města Moravská 
Třebová, odpovědnosti za újmu a pojištění motorových vozidel“, účastníka – UNIQA 
pojišťovna, a.s., Evropská 810/136,  116 12 Praha 6, IČO: 49240480. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1668/R/130720: 
 
uzavření pojistných smluv, v souladu s předloženým návrhem, s vítězem zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku „Pojištění majetku města Moravská Třebová, odpovědnosti 
za újmu a pojištění motorových vozidel“, účastníkem - UNIQA pojišťovna, a.s., 
Evropská 810/136, 116 12 Praha 6, IČO: 49240480. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1669/R/130720: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 3694/2 o výměře 1.725 m2, druh pozemku orná půda, 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
1670/R/130720: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 3055 o výměře 1.600 m2 (jedná se cca 16 m2), 
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druh pozemku ostatní plocha,  v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Udánky, dle předloženého návrhu.   
  
1671/R/130720: 
 
záměr nájmu části pozemku parc. č. 1175/1 o výměře 38 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Sluneční, za účelem zřízení zahrádky u bytového domu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1672/R/130720: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 40 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Školní, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u bytového 
domu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1673/R/130720: 
 
nájem části pozemku parc. č. 844/1 o výměře 77 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 
 
1674/R/130720: 
 
pacht dvou částí pozemku parc. č. 1120/1 o výměrách 15 m2 a 25 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 
 
1675/R/130720: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
- byt č. 12 o velikosti 1 + 1 v xx s xxx, bytem xxx, s platností od 01.08.2020 s podmínkou 
úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 
- byt č. 5 o velikosti 2 + 1 v ul. xxx  s xxx, bytem xxx, s platností od 01.08.2020 
- byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. xxx s xxx, bytem xxx, s platností od 01.08.2020 
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- byt č. 14 o velikosti 1 + 1 v xxx  s xxx, bytem xxx, s platností od 01.08.2020 
- byt č. 6 o velikosti 3 + 1 na xxx s xxx, bytem xxx, s platností od 01.08.2020 
- byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v xxx se xxx, bytem xxx, s platností od 01.08.2020 
- byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na xxx s xxx, bytem xxx, s platností od 01.08.2020 
- byt č. 5 o velikosti 2 + 1 na xxx se xxx, bytem xxx, s platností od 01.08.2020 s 
podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní 
smlouvy  
- byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v xxx s xxx, bytem xxx, s platností od 01.08.2020 
- byt č. 8 o velikosti 1 + 1 v xxx s xxx, bytem xxx, s platností od 01.08.2020 s podmínkou 
úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 
- byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na xxx s xxx, bytem xxx, s platností od 01.08.2020 
- byt č. 8 o velikosti 2 + 1 v xxx s xxx, bytem xxx, s platností od 01.08.2020 
- byt č. 10 o velikosti 1 + 1 v xxx s xxx, bytem xxx, s platností od 01.09.2020 s 
podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní 
smlouvy 
- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na xxx s xxx, bytem xxx, s platností od 01.09.2020 
- byt č. 18 o velikosti 2 + 1 v xxx se xxx, bytem xxx, s platností od 01.09.2020 
- byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v xxx s xxx, bytem xxx, s platností od 01.09.2020 
- byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v xxx s xxx, bytem xxx, s platností od 01.09.2020 
- byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v xxx s xxx, bytem xxx, s platností od 01.09.2020 
- byt č. 2 o velikosti 1 + 1 v xxx s xxx, bytem xxx, s platností od 01.09.2020 
- byt č. 4B o velikosti 1 + 0 na xxx se xxx, bytem xxx, s platností od 01.09.2020 
- byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v xxx s xxx, bytem xxx, s platností od 01.09.2020 
  
Z: Viera Mazalová 
1676/R/130720: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 8 o velikosti 2 + 1 v xxx 
s xxx, bytem xxx, s platností od 01.08.2020. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1677/R/130720: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na: 
 
- byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na xxx s xxx, bytem xxx, s platností od 01.08.2020 s 
podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní 
smlouvy 
- byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v xxx s xxx, bytem xxx, s platností od 01.08.2020 s podmínkou 
úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy 
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města neschvaluje: 
 
1678/R/130720: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 3600 o výměře 918 m2 (jedná se cca o 105 m2), 
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druh pozemku ostatní plocha,  v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Sušice.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
1679/R/130720: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 142/2 o výměře 210 m2, druh pozemku ostatní 
plocha,  v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Město, ul. Cechovní.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
1680/R/130720: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 870/1 o výměře 911 m2, druh pozemku orná 
půda a pozemku parc. č. 870/2 o výměře 103 m2, druh pozemku trvalý travní porost 
vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Jateční.      
  
Z: Viera Mazalová 
 
1681/R/130720: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 3055 o výměře 1.600 m2 (jedná se cca o 66 m2), 
druh pozemku ostatní plocha,  v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Udánky.   
  
Rada města souhlasí: 
 
1682/R/130720: 
 
s podáním výpovědi ze smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 194/2 uzavřené dne 
01.11.2010 s Lubošem Crhou, bytem xxx, místo podnikání Josefská 405/12, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 45569754. Výpovědní lhůta bude šestiměsíční a počítá se od 
prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1683/R/130720: 
 
s ubytováním xxx, trvale bytem xxx, na městské ubytovně v ul. Brněnské č. o. 50 v 
Moravské Třebové.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1684/R/130720: 
 
s ubytováním xxx, trvale bytem xxx, na městské ubytovně v ul. Brněnské č. o. 50 v 
Moravské Třebové.  
  
Z: Viera Mazalová 
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Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1685/R/130720: 
 
zrušit své usnesení č. 383/Z/040520, kterým schválila prodej části pozemku parc. č. 
1175/1 o výměře 1.164  m2, druh pozemku ostatní plocha (jedná se cca o 20 m2), v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Sluneční, xxx, bytem xxx za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 520 Kč/m2 + DPH, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1686/R/130720: 
 
schválit bezúplatný převod pozemků 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 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
1687/R/130720: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
1688/R/130720: 
 
předložený zápis z jednání Komise pro informační a komunikační technologie ze dne 
10.06.2020. 
 
1689/R/130720: 
 
předložený zápis z jednání Komise pro investice a strategické plánování ze dne 8. 6. 
2020 a doporučení Komise pro investice a strategické plánování kvalifikovaně posoudit 
reálnost výměny sloupů rozhledny Pastýřka za sloupy ocelové vs. dřevěné a na 
základě toho rozhodnout, jak postupovat dál.  
 
1690/R/130720: 
 
předložený zápis z jednání Samosprávné komise Sušice ze dne 18.06.2020. 
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1691/R/130720: 
 
ukončení členství paní Jany Trantírkové v Samosprávné komisi Sušice. 
 
 
1692/R/130720: 
 
čerpání investičního fondu Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, okres 
Svitavy do výše 80.000 Kč na pořízení interaktivního panelu Vestel. 
  
Z: Mgr. Petr Vágner 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
1693/R/130720: 
- v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2019, směrnicí Zadávání zakázek malého 

rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku „Dokumentace pro územní 
rozhodnutí lokalita Jihozápad“ a schvaluje1. Seznam firem, které budou obeslány 
nabídkou:    

- JIKA-CZ s.r.o., Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25917234 
- APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, Horní Předměstí, 572 01 Polička, IČO: 27492851 
- Arch.Design, s.r.o., Sochorova 3178/23, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 25764314 
- K I P spol. s r.o., Toulovcovo nám. 156, Litomyšl – Město, 5710 01 Litomyšl, IČO: 

15036499 
- PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, IČO: 

25292161 
 
2. Komisi pro otevírání obálek ve složení:  
- Bc. Petra Procházková – člen, Bc. Josef Jílek - náhradník 
- Ing. Boris Vrbka - člen, - Pavel Mitáš - náhradník 
-    Ing. Miloš Mička – člen, Petr Frajvald - náhradník 
 
3. Hodnotící komisi ve složení:  
- Ing. Boris Vrbka - člen   
- Ing. Dušan Sejbal - člen, Bc. Josef Jílek - náhradník   
- Ing. Miloš Mička - člen, Ing. Daniela Maixnerová - náhradník   
- Pavel Mitáš - člen   
- Miroslav Jurenka – člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník 
 
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky:    
- celková nabídková cena včetně DPH – 100 %     
  
1694/R/130720: 
 
v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2019, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku „Dokumentace pro územní rozhodnutí 
lokalita Udánský kopec“ a schvaluje: 
 
1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:    
- JIKA-CZ s.r.o., Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25917234 
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- Ing. arch. Ivan Vavřík, Jaselská 542/32, 160 00, Praha 6 – Bubeneč, IČO: 
12600733 

- Arch.Design, s.r.o., Sochorova 3178/23, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 25764314 
- K I P spol. s r.o., Toulovcovo nám. 156, Litomyšl – Město, 5710 01 Litomyšl, IČO: 

15036499 
- PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, IČO: 

25292161 
 
2. Komisi pro otevírání obálek ve složení:  
- Bc. Petra Procházková – člen, Bc. Josef Jílek – náhradník 
- Ing. Boris Vrbka - člen, - Pavel Mitáš – náhradník 
- Ing. Miloš Mička – člen, Petr Frajvald – náhradník 
 
3. Hodnotící komisi ve složení:  
- Ing. Boris Vrbka - člen   
- Ing. Dušan Sejbal - člen, Bc. Josef Jílek náhradník   
- Ing. Miloš Mička - člen, Ing. Daniela Maixnerová - náhradník   
- Pavel Mitáš - člen   
- Miroslav Jurenka – člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník 
 
4. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky:    
- celková nabídková cena včetně DPH – 100 %     
  
Rada města ukládá: 
 
1695/R/130720: 
 
vedoucí odboru investic a správy majetku jednat ve věci prodeje pozemku parc.  č. 
3694/2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice o ceně dle 
znaleckého posudku + DPH. 
 
Rada města odkládá: 
 
1696/R/130720: 
 
projednání tisku č. 26 - Dohoda o úhradě nákladů na rekonstrukci komunikace ul. 
Lázeňská za účelem zpřesnění finančního podílu na úpravě komunikace.  
  
 
V Moravské Třebové 13.07.2020 
Zapsal: Tereza Sísová 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města místostarostka města 
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