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Usnesení 
 
z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 24.08.2020 

od 17:00 hod v: Zasedací místnost, na: nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
  
Rada města schvaluje: 
 
1745/R/240820: 
 
předložený program schůze rady města. 
 
1746/R/240820: 
 
uzavření dodatku k rámcové pojistné smlouvě č. 4033729165 se společností UNIQA 
pojišťovna, a.s., Evropská 810/136, 116 12 Praha 6, IČO: 49240480, v souladu s 
předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1747/R/240820: 
 
uzavření dodatku k pojistné smlouvě č. 2731325069 se společností UNIQA 
pojišťovna, a.s., Evropská 810/136, 116 12 Praha 6, IČO: 49240480, souladu s 
předloženým návrhem. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1748/R/240820: 
 
záměr prodeje pozemku parc. č. 3681 o výměře 641 m2, druh pozemku trvalý travní 
porost a části pozemku parc. č. 3635/14 o výměře 114 m2 (jedná se cca o 98 m2), 
druh pozemku zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice 
s tím, že ve smlouvě bude zřízeno věcné břemeno k tíži pozemku parc. č. 3681 ve 
prospěch Skupinového vodovodu Moravskotřebovska, IČO: 72053453.    
  
Z: Viera Mazalová 
 
1749/R/240820: 
 
záměr nájmu části pozemku parc. č. 932/1 o výměře 20 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Lázeňská, za účelem zřízení parkovacího stání pro 
osobní automobil. 
  
1750/R/240820: 
 
záměr nájmu části pozemku parc. č. 1170 o výměře 6 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Bezručova, za účelem umístění zahradního domku. 
  
Z: Viera Mazalová 
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1751/R/240820: 
 
nájem části pozemku parc. č. 1175/1 o výměře 38 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Sluneční, 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. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1752/R/240820: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 110 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Školní, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u 
bytového domu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1753/R/240820: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 1375 o výměře 77 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Školní, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u 
bytového domu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
1754/R/240820: 
 
pacht části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 23 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní, xxx, trvale bytem xxx, za účelem pěstování ovoce a 
zeleniny u bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
šestiměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města 
č. 1737/050405, bod 2. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1755/R/240820: 
 
pacht části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 17 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní, xxx, trvale bytem xxx, za účelem pěstování ovoce a 
zeleniny u bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
šestiměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města 
č. 1737/050405, bod 2. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1756/R/240820: 
 
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 
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provozování kabelového vedení nn na pozemku parc. č. 2055/131, 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 200 Kč za každý započatý metr délkový zařízení uloženého ve 
služebném pozemku, což dle geometrického plánu činí 1 800 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 
 
1757/R/240820: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. 
T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s manželi xxx a xxx, bytem xxx, s tím, 
že nájemci předají městu zpět svůj stávající nájemní byt. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
1758/R/240820: 
 
předání objektů v areálu "bývalé Miltry", ul. Jiráskova, Moravská Třebová, do správy 
Technickým službám Moravská Třebová s. r. o., IČO: 25970399, s platností od 
01.09.2020 se sazbou 230 Kč/měsíčně za správu objektu. 
 
Z: Viera Mazalová 
 
1759/R/240820: 
 
vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Dokumentace pro územní rozhodnutí 
k přípravě pozemků  lokalitě Jihozápad" firmu APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, Horní 
Předměstí, 572 01 Polička, IČO: 27492851. 
  
1760/R/240820: 
 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
"Dokumentace pro územní rozhodnutí k přípravě pozemků  lokalitě Jihozápad" firmou 
APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, Horní Předměstí, 572 01 Polička, IČO: 27492851, 
dle předloženého návrhu. 
  
Rada města neschvaluje: 
 
1761/R/240820: 
 
uzavření smlouvy s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Dokumentace 
pro územní rozhodnutí k přípravě pozemků v lokalitě Udánský kopec" Ing. arch. 
Ivanem Vavříkem, Jaselská 32, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, IČO: 12600733, z 
důvodu vysoké nabídkové ceny. 
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Rada města souhlasí: 
 
1762/R/240820: 
 
s ubytováním xxx, trvale hlášeného xxx, na městské ubytovně v ul. Brněnské č. o. 50 
v Moravské Třebové.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
1763/R/240820: 
 
schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 7/2020  rozpočtu města, kterou budou 
změněny závazné ukazatele na rok 2020 takto (v tis. Kč): 
 
a) závazné ukazatele stanovené radě města 

 
rozpočet 2020 
před úpravou 

úprava  
rozpočtu 

rozpočet 2020 
po úpravě 

Rozpočtové zdroje:       
1+2+3+4 Rozpočtové příjmy CELKEM 248 600,00 20 400,00 269 000,00 
Financování       
8 Změna stavu prostředků na bank. účtech 
(zapojení zůstatků finančních prostředků na 
běžných účtech a účelových fondech) 

23 200,00 -2 000,00 21 200,00 

Celkové rozpočtové zdroje 271 800,00 18 400,00 290 200,00 
        
Rozpočtové potřeby:       
5+6 Rozpočtové výdaje CELKEM 263 890,00 18 400,00 282 290,00 
Financování       
8 Splátky dlouhodobých půjčených 
prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček 

7 910,00 0,00 7 910,00 

8 Operace z peněžních účtů nemající 
charakter příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00 
Celkové rozpočtové potřeby 271 800,00 18 400,00 290 200,00 
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b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace  
 
 

  
dotace 2020 

před úpravou 
úprava   
dotace  

dotace 2020  
po úpravě 

II. Mateřská škola Jiráskova 1 570,00 497,89 2 067,89 
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 
1351 

4 540,00 -50,00 4 490,00 

Dům dětí a mládeže Mor. Třebová 1 072,00 -10,00 1 062,00 
Kulturní služby města Mor. Třebová 13 340,00 124,50 13 464,50 
Městská knihovna Ladislava z Boskovic 4 285,00 29,00 4 314,00 
Sociální služby města Mor. Třebová 36 571,00 3 342,09 39 913,09 
     
Z: Dana Buriánková 
 
1764/R/240820: 
 
schválit střednědobý výhled rozpočtu města na období 2021 – 2023 dle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1765/R/240820: 
 
schválit rozpočtové opatření č. 8/2020 rozpočtu města - poskytnutí dotací v souladu s 
vnitřním předpisem č. 6/2015 Program pro poskytování dotací, ve znění dodatku č.1, 
z rozpočtu města Moravská Třebová uvedeným subjektům: 
 
1. Oblastní spolek Českého červeného kříže Svitavy 5.000 Kč 

-  činnost Místní skupiny Českého červeného kříže Moravská Třebová 

2. Linka bezpečí, z.s.. 5.000 Kč 

- pokrytí části nákladů celostátní telefonní Linky bezpečí a Rodičovské linky, 

které poskytují pomoc a ochranu dětem a mladým lidem 

3. Svaz skautů a skautek České republiky, 38 oddíl skautů "sv. Františka" 

Moravská Třebová, z.s. 5.000 Kč 

- outdoorové vybavení do přírody pro výchovné, vzdělávací a poznávací 

účely skautské organizace 

4. Laxus z.ú. 10.000 Kč 

- celoroční terénní práce s uživateli drog v Moravské Třebové, ochrana 

veřejného zdraví ve spojitosti s výskytem a prevencí šíření infekčních 

chorob 

5. Rodinné Integrační Centrum z.s 20.000 Kč 

- poskytování registrované sociální služby raná péče pro rodiny s dětmi s 

poruchami autistického spektra, poruchami komunikace a sociální 

integrace - 10.000 Kč 
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- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického 

spektra, poskytování sociální služby dle zákona 108/2016 Sb. o sociálních 

službách - 10.000 Kč 

 
CELKEM   45.000  Kč 
 
Dotace budou uhrazeny z vyčleněné rozpočtové rezervy.  
  
Z: Dana Buriánková 
 
1766/R/240820: 
 
schválit poskytnutí stipendia na základě vnitřního předpisu č. 4/2019, Program pro 
poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města 
Moravská Třebová, ve znění dodatku č.1, xxx, xxx a xxx. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1767/R/240820: 
 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí stipendia žadatelům xxx, xxx a 
xxx. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1768/R/240820: 
 
udělit výjimku z vnitřního předpisu č. 4/2019 - Program pro poskytování stipendií 
studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová, ve 
znění dodatku č.1, týkající se článku 4) odst. 1 - doba poskytování stipendia, 
studentce xxx pro školní rok 2020/2021. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
1769/R/240820: 
 
schválit prodej bytové jednotky č. 1480/6 o vel. 3+1 a výměře 70,95 m2, v  domě č. o. 
19, č. p. 1480, v ul. Nádražní, včetně podílu o vel. id. 733/10000 na společných 
částech domu a na pozemku parc. č. 3932, v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část Předměstí, ul. Nádražní, xxx a xxx, bytem xxx, za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 1.190.541 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
 
 
1770/R/240820: 
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schválit pořízení změny č. 5 územního plánu města Moravská Třebová zkráceným 
postupem, dle předloženého návrhu. 
  
1771/R/240820: 
 
schválit Petra Frajvalda určeným zastupitelem k jednání týkajícímu se změny č. 5 
územního plánu města Moravská Třebová.  
 
1772/R/240820: 
 
schválit aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Moravská Třebová pro oblast 
školství, volného času a spolkové činnosti, v souladu s předloženým návrhem. 
  
Z: Jitka Selingerová 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
1773/R/240820: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.    
  
1774/R/240820: 
 
zápis z jednání Samosprávné komise Udánky ze dne 12.08.2020. 
 
1775/R/240820: 
 
čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská 
Třebová k nákupu traktoru DAKR FD-5 včetně příslušenství v pořizovací ceně 
115.970,00 Kč včetně DPH. 
  
Z: Milan Janoušek 
 
Rada města pověřuje: 
 
1776/R/240820: 
 
jednatele společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. přípravou a 
podpisem smlouvy o dílo se zhotovitelem zakázky "Výměna střešní krytiny na 
měšťanském domě, ul. Zámecká 66/13, 571 01 Moravská Třebová“, společností 
KOLP s.r.o., Kamenná 1016/4b, 639 00 Brno, IČO: 60110066. 
  
Rada města ruší: 
 
1777/R/240820: 
 
zadávací řízení na veřejnou zakázku "Dokumentace pro územní rozhodnutí k 
přípravě pozemků v lokalitě Udánský kopec". 
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Rada města rozhodla: 
 
1778/R/240820: 
 
o zadání zakázky kategorie C na výběr zhotovitele akce “Výměna střešní krytiny na 
měšťanském domě, ul. Zámecká 66/13, 571 01 Moravská Třebová“ z důvodu 
havarijního stavu zhotoviteli KOLP s.r.o., Kamenná 1016/4b, 639 00 Brno, IČO: 
60110066, v souladu s předloženým návrhem.  
 
 
 
V Moravské Třebové 24.08.2020 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Miloš Mička 
starosta města 

 
 
 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


