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Usnesení 
 
z 47. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.07.2020 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
Rada města schvaluje: 
 
1697/R/270720: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
1698/R/270720: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 88/10 o výměře 572 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, (jedná se cca o 80 m2)  v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Město, ul. Marxova.   
  
Z: Viera Mazalová 
 
1699/R/270720: 
 
záměr města Moravská Třebová uzavřít Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 5/2002 
ze dne 12. 4. 2002 uzavřené se společností Billa Reality spol. s.r.o., IČO: 41603575, 
se sídlem Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy. Předmětem dodatku bude snížení 
výměry jednoho z pronajatých pozemků parc. č. 88/10, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, o 90 m2. 
  
 
1700/R/270720: 
 
výpůjčku 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 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Horní, organizaci Junák - český skaut, 
středisko Moravská Třebová, z. s., IČO: 62033000, se sídlem Jiráskova 1391/113, 
571 01 Moravská Třebová, za účelem využití pro vzdělávací a volnočasové aktivity 
skautské organizace. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
1701/R/270720: 
 
dohodu o úhradě nákladů na rekonstrukci komunikace v ul. Lázeňské s firmou 
GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem dle 
předloženého návrhu. 
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1702/R/270720: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Muzeum, Svitavská 18, Moravská 
Třebová - nouzové osvětlení“ firmu ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o., Svojanov 146, 569 
73 Svojanov, IČO: 27497046. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
1703/R/270720: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Muzeum, 
Svitavská 18, Moravská Třebová - nouzové osvětlení“  firmou ELEKTRO ŠUDOMA, 
s.r.o., Svojanov 146, 569 73 Svojanov, IČO: 27497046. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
1704/R/270720: 
 
uzavření předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM-0059/2020 na akci 
"Výměna jednotné kanalizace ul. Olomoucká, Moravská Třebová" s firmou AVJ-
STAVBY s.r.o., Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy, IČO: 03199339. 
  
 
1705/R/270720: 
 
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. 
  
 
1706/R/270720: 
 
výpůjčku nádvoří zámku na dvě zářijové akce Charity Moravská Třebová, IČO: 
65189418, konané ve dnech 13.09.2020 od 9:00 do 17:00 a 20.09.2020 od 15:00 do 
19:00, dle předložené žádosti. 
  
 
1707/R/270720: 
 
smlouvu o podmínkách provedení stavby na překládku stávajícího komunikačního 
vedení CETIN pod označením "16010-057464 VPIC Mor. Třebová (SY), 
ZZS+Nemocnice" se stavebníkem CETIN a.s., IČ: 04084063, se sídlem 
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, dle předloženého návrhu. 
  
1708/R/270720: 
 
smlouvu o podmínkách provedení stavby na pokládku nového komunikačního vedení 
CETIN pod označením "16010-053501 0545/19 Moravská Třebová, 
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ZZS+Nemocnice_MK" se stavebníkem CETIN a.s., IČ: 04084063, se sídlem 
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, dle předloženého návrhu. 
  
 
1709/R/270720: 
 
udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 6/2019, Zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu  na grafické práce a tisk plakátů, pozvánek a letáků příspěvkové organizaci 
Kulturní služby města Moravská Třebová do 31.12.2020. Příspěvková organizace 
není povinna při zadávání grafických prací a tisku plakátů, pozvánek a letáků do 
31.12.2020 postupovat v souladu se směrnicí č. 6/2019.  
  
Z: Marie Blažková 
 
 
 
1710/R/270720: 
 
uzavření smlouvy o dodávce s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Konvektomat pro mateřskou školu, ulice Tyršova, Moravská Třebová“ dodavatelem 
Zdeňkem Vondrou, Denisova 1525/8, 787 01, Šumperk, IČO: 65173694, dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
1711/R/270720: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výměna střešní krytiny - bytový dům; 
Jiráskova 124, 126 Moravská Třebová“, účastníka MATI - Moravia s.r.o., Koclířov 
204 569 11, IČO: 25969161. 
  
 
 
Rada města neschvaluje: 
 
1712/R/270720: 
 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 865/1 o celkové výměře 567 m2 (jedná se cca 
70 m2), druh pozemku ostatní plocha, v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část Předměstí, ul. Olomoucká.   
  
Z: Viera Mazalová 
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Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1713/R/270720: 
 
schválit  
 
1. Prodej pozemku parc. č. 2055/144 o výměře 504 m2, druh pozemku orná půda, v 

obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického manželům xxx a xxx 
bytem xxx, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 317.116,80 Kč včetně DPH, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. V kupní smlouvě bude 
zakotveno právo věcné - zákaz zcizení, do doby zápisu zkolaudované stavby 
rodinného domu. 

 
2. Prodej bytové jednotky č. 1480/2 o vel. 1+1 o výměře 26,5 m2, v ul. Nádražní č. p. 

1480, č. o. 17, včetně podílu id. 274/10000 na společných částech domu a na 
stavební parcele č. 3932 vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Předměstí xxx, bytem xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 444.670 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  

 
3. Prodej bytové jednotky č. 1480/7 o vel. 2+1 o výměře 72,85 m2, v ul. Nádražní č. 

p. 1480, č. o. 17, včetně podílu id. 753/10000 na společných částech domu a na 
stavební parcele č. 3932 vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Předměstí xxx, bytem xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 1.222.423 
Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  

 
4. Prodej nebytové jednotky č. 1510/12 o výměře 46,19 m2, v ul. Hřebečská č. o. 1510, 

č. o. 1, včetně podílu id. 618/10000 na společných částech domu a na stavební 
parcele č. 2936/8 vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Předměstí xxx, bytem xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 474.160 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  

 
5. Prodej nebytové jednotky č. 1511/12 o výměře 46,40 m2, v ul. Hřebečské č. o. 1511, 

č.o. 3, včetně podílu id. 621/10000 na společných částech domu a na stavebním 
pozemku parc. č. 2936/9 vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Předměstí xxx, bytem xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 476.370 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.         

  
Z: Viera Mazalová 
 
 
714/R/270720: 
 
zrušit původní usnesení č. 386/Z/040520, kterým schválilo výkup pozemků  
- parc. č. 303/13 o výměře 124 m2, druh pozemku ostatní plocha 
- parc.č.  1735/13 o výměře 57 m2, druh pozemku ostatní plocha 
- parc. č. 1735/34 o výměře 185 m2, druh pozemku ostatní plocha 
- parc. č. 1735/35 o výměře 348 m2, druh pozemku ostatní plocha 
- parc. č. 1735/36 o výměře 167 m2, druh pozemku ostatní plocha 
- parc. č. 1754/11 o výměře 109 m2, druh pozemku ostatní plocha 
- parc. č. 1754/12 o výměře 36 m2, druh pozemku ostatní plocha 
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-    parc. č. 1756/1 o výměře 4.289 m2, druh pozemku vodní plocha 
- parc. č. 1756/2 o výměře 303 m2, druh pozemku vodní plocha 
- parc.č. 1756/3 o výměře 630 m2, druh pozemku ostatní plocha 
- parc. č. 1756/4 o výměře 485 m2, druh pozemku ostatní plocha 
- parc. č. 1756/5 o výměře  77 m2, druh pozemku ostatní plocha 
- parc. č. 1756/6 o výměře 26 m2, druh pozemku ostatní plocha 
- parc. č. 4001/2 o  výměře 97 m2, druh pozemku ostatní plocha 
- parc. č. 4001/4 o výměře 94 m2, druh pozemku ostatní plocha 
vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová z vlastnictví ČR, Povodí Moravy, 
s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013, do vlastnictví Města Moravská 
Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 484.870 Kč, kterou uhradí kupující 
do 14 dnů od podpisu kupní smlouvy.                          
  
 
715/R/270720: 
 
schválit výkup pozemků  
- parc. č. 303/13 o výměře 124 m2, druh pozemku ostatní ploch 
- parc.č.  1735/13 o výměře 57 m2, druh pozemku ostatní plocha 
- parc. č. 1735/34 o výměře 185 m2, druh pozemku ostatní plocha 
- parc. č. 1735/35 o výměře 348 m2, druh pozemku ostatní plocha 
- parc. č. 1735/36 o výměře 167 m2, druh pozemku ostatní plocha 
- parc. č. 1754/11 o výměře 109 m2, druh pozemku ostatní plocha 
- parc. č. 1754/12 o výměře 36 m2, druh pozemku ostatní plocha 
- parc. č. 1756/1 o výměře 4.289 m2, druh pozemku vodní plocha 
- parc. č. 1756/2 o výměře 303 m2, druh pozemku vodní plocha 
- parc.č. 1756/3 o výměře 630 m2, druh pozemku ostatní plocha 
- parc. č. 1756/4 o výměře 485 m2, druh pozemku ostatní plocha 
- parc. č. 1756/5 o výměře  77 m2, druh pozemku ostatní plocha 
- parc. č. 1756/6 o výměře 26 m2, druh pozemku ostatní plocha 
- parc. č. 4001/2 o  výměře 97 m2, druh pozemku ostatní plocha 
- parc. č. 4001/4 o výměře 94 m2, druh pozemku ostatní plocha 

 
vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová z vlastnictví ČR, Povodí Moravy, 
s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013, do vlastnictví Města Moravská 
Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 583.840 Kč, kterou uhradí 
kupující do 14 dnů od podpisu kupní smlouvy.     
  
 
Rada města bere na vědomí: 
 
1716/R/270720: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
 
1717/R/270720: 
 
předložené zápisy z jednání Komise dopravní rady města ze dnů 26.02.2020, 
20.05.2020 a 24.06.2020. 
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1718/R/270720: 
 
předložený zápis z jednání Samosprávné komise Udánky ze dne 17.06.2020. 
 
1719/R/270720: 
 
předložený zápis z jednání Komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti 
konané dne 24.6.2020. 
 
1720/R/270720: 
 
předloženou petici občanů ze dne 29.06.2020, týkající se požadavku na omezení 
kamionové dopravy v ulici J. K. Tyla v Moravské Třebové. 
  
1721/R/270720: 
 
předloženou zprávu o vyřizování stížností a petic za I. pololetí 2020. 
  
 
1722/R/270720: 
 
předložený zápis do kroniky města Moravské Třebové za rok 2019. 
  
Rada města zmocňuje: 
 
1723/R/270720: 
 
starostu města podepsat zápis do kroniky města Moravské Třebové za rok 2019 a 
vydat tak souhlas obce s obsahem zápisu. 
  
Z: Petra Zábranová 
 
Rada města pověřuje: 
 
1724/R/270720: 
 
jednatele společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. přípravou a 
podpisem  smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výměna 
střešní krytiny - bytový dům; Jiráskova 124, 126, Moravská Třebová“, účastníkem 
MATI - Moravia s.r.o., 569 11 Koclířov 204, IČO: 25969161. 
  
Rada města zřizuje: 
 
1725/R/270720: 
 
přípravnou třídu Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 
pro školní rok 2020/2021.     
  
Z: Dana Buriánková 
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Rada města ruší: 
 
1726/R/270720: 
 
usnesení č. 1629/R/150620, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy se státním 
podnikem Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013. 
  
Rada města ukládá: 
 
1727/R/270720: 
 
tajemnici městského úřadu zajistit prověření dostupných materiálů městského úřadu 
za účelem nalezení a předložení databáze "rozvojových programů a opatření pro 
zlepšení života našich obyvatel".  
  
 
V Moravské Třebové 27.07.2020 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


