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Usnesení zastupitelstva města ze dne 16.04.2012

Usnesení
ze 14. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 
16.04.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  za 
účasti 21 členů zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města schvaluje:

370/Z/160412 Předložený program zasedání zastupitelstva města.

371/Z/160412 Předloženou zprávu o provedené inventarizaci hmotného a 
nehmotného majetku, zásob, pohledávek, závazků a cenin města 
Moravská Třebová k 31.12.2011.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

372/Z/160412 Obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebová č. 3/2012, o 
stanovení času, ve kterém mohou být provozovány loterie a jiné 
podobné hry na území města Moravská Třebová a stanovení míst, 
na kterých je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno.

Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

373/Z/160412 Rozpočtové opatření č. 3/2012 rozpočtu města – rozdělení Interního 
grantu Zdravého města a MA 21 takto:

Žadatel Účel Požadovaná
částka

Výše 
příspěv  příspěvku   

Římskokatolická farnost Mor. 
Třebová (rodinné a mateřské 
centrum Sluníčko)

Karneval pro děti        3000 Kč   1500Kč     

Speciální základní škola, 
mateřská škola a praktická 
škola Moravská Třebová

Úklid odpočinkových lokalit    2000 Kč   1500 Kč

Dům dětí a mládeže
Moravská Třebová

Pohádkový les   3000 Kč   1000 Kč       

Dům dětí a mládeže
Moravská Třebová

Pejskiáda                                                  2000 Kč   1000 Kč     

Dům dětí a mládeže
Moravská Třebová

Den Země   3000 Kč   2000 Kč

Dům dětí a mládeže
Moravská Třebová

Den leváků – na koupališti   2000 Kč   1500 Kč

Dům dětí a mládeže
Moravská Třebová

Sport. odpoledne pro rodiče 
a děti

  2000 Kč   1500 Kč  

Dům dětí a mládeže
Moravská Třebová

Ježíšek dětem a pro děti   2000 Kč   1500 Kč     
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Dům dětí a mládeže
Moravská Třebová

Gymnastický čtyřboj   1500 Kč   1000 Kč    

Dům dětí a mládeže
Moravská Třebová

Švihadlový čtyřboj   1500 Kč   1000 Kč

Dům dětí a mládeže
Moravská Třebová

Malý Dětřichovský memoriál   2000 Kč   1500 Kč

Dům dětí a mládeže
Moravská Třebová

Memoriál Jarky Vojířové   1500 Kč   1000 Kč

Dům dětí a mládeže
Moravská Třebová 

Mikulášský karneval   1500 Kč   1000 Kč      

Dům dětí a mládeže
Moravská Třebová 

Čarodějnický rej   2000 Kč   1000 Kč    

Dům dětí a mládeže
Moravská Třebová

Quo vadis – prevence 
kriminality

  6000 Kč   6000 Kč        

Dům dětí a mládeže
Moravská Třebová

Den vody 2012   2000 Kč   1000 Kč         

Junák-svaz skautů a skautek 
ČR, středisko M. Třebová

Cesta na severozápad   2500 Kč   2000 Kč

Junák-svaz skautů a skautek 
ČR, středisko M. Třebová 

Operace PVC     800 Kč     800 Kč    

Oblastní charita Mor. Třebová Ukaž co umíš   3500 Kč   2000 Kč   
Oblastní charita Mor. Třebová Zeptej se mě      10000Kč   2200 Kč
Základní škola Mor. Třebová,
Čs. armády 179

Mámo, táto pojďte s námi 
soutěžit

  1500 Kč   1000 Kč

Základní škola Mor. Třebová,
Čs. armády 179

Hrajeme a zpíváme nejen 
pro sebe

  3000 Kč   2000 Kč

Základní škola Mor. Třebová,
Čs. armády 179

Florbalmánie – turnaje pro 
školy

  4000 Kč   2000 Kč     

Základní škola Mor. Třebová,
Čs. armády 179

Učíme se s rodiči   1500 Kč   1000 Kč    

Základní kynologická 
organizace 308 

XIII. ročník 
Moravskotřebovského 
závodu

  5000 Kč   2000 Kč

Celkem  68800 Kč 40000 Kč

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

374/Z/160412 Uzavření smlouvy se Střediskem kulturních služeb města Svitavy, 
IČ: 13584456 o poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2012 ve výši 
150.000 Kč na přípravu a konání 1. ročníku hudebního festivalu 
Hřebečský slunovrat v souladu s předloženým návrhem.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

375/Z/160412 Příspěvky  z rozpočtu města na opravu nemovitých kulturních 
památek v roce 2012 takto:
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Objekty v majetku města
stát město vlastník celkem

Dům nám. TGM 37/19
- obnova fasády

280.000 - 284.297 564.297

Dům na nám. TGM 34/25
- obnova střechy a komínů

430.000 - 448.756 878.756

Latinská škola, Kostelní nám. 1
- obnova střechy 

200.000 - 227.096 427.096

Radnice, nám. TGM 32/29
- obnova oken

150.000 - 154.200 304.200

Radnice, nám. TGM 32/29
- restaurování oken

380.000 - 22.120 402.120

Objekty v majetku společenství vlastníků jednotek
Dům, ul. Čs. armády 100/5
- restaurování kamenných prvků

44.000 - 973 44.973

Objekty v majetku fyzických osob
Dům, ul. Poštovní 73/1
- restaurování kamenných prvků

50.000 - 52.000 102.000

Hradby ul. Farní 171/8
- obnova hradeb

100.000 47.000 320.996 467.996

Dům ul. Bránská 52/5
- obnova komínů, atik, fasády

42.000 16.300 104.427 162.727

Dům, ul. Marxova 211/1a 
- restaurování portálu

50.000 - 23.302 73.302

Dům, ul. Čs.armády 85/8 
- výměna vstupních dveří

9.000 4.000 26.968 39.968

Dům, ul. Čs.armády 85/8 
- restaurování kamenných prvků

50.000 - 22.960 72.960

Objekty v majetku církve
Fara, Kostelní nám.24/3
- restaurování hlavic ohradních zdí

90.000 - 6.600 96.600

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

376/Z/160412 8 dražebních vyhlášek dobrovolné dražby konané dne 16. června 
2012 dle předloženého návrhu v souladu se zákonem č. 
26/2000Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, 
na prodej nemovitostí: 

1. Pozemek parc. č. 2055/93 o výměře 1442 m2, kultura orná půda                      
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Strážnického.

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 568.000 Kč
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2. Pozemek parc. č. 2055/94 o výměře 1344 m2, kultura orná půda 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Strážnického.

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 369.000 Kč                   

3. Pozemek parc. č. 2055/97 o výměře 1786 m2, kultura orná půda
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 715.000 Kč              

4. Pozemek parc. č. 2055/98 o výměře 999 m2, kultura orná půda 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 352.000 Kč

5. Pozemek parc.č. 2055/99 o výměře 975 m2, kultura orná půda  
v obci a   katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Strážnického 

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 333.000 Kč

6. Pozemek parc.č. 2055/100 o výměře 797 m2, kultura orná půda  
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického 

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 265.000 Kč

7. Pozemek parc.č. 2055/101 o výměře 980 m2, kultura orná půda  
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického 

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 392.000 Kč

8. Pozemek parc.č. 2055/102 o výměře 910 m2, kultura orná půda  
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického 

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 364.000 Kč

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

377/Z/160412 11 dražebních vyhlášek dobrovolné dražby konané dne 26. května 
2012 dle předloženého návrhu v souladu se zákonem č. 26/2000
Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů na prodej 
nemovitostí: 

1. Rodinný dům č. p. 26, č. o. 34 na stavebním pozemku  parc. č. 
404, včetně stavebního pozemku parc.č. 404 a pozemku parc. č. 
405 o výměře 239 m2, kultura zahrada vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Brněnská.

     Výchozí cena nemovitosti pro dražbu: 650.000 Kč

2. Bytový dům na ul. Zámecká č. p. 220, č. o. 1a na stavebním 
pozemku parc. č. 194/3, včetně stavebního pozemku parc.č. 
194/3 o výměře 164 m2, kultura zastavění plocha a nádvoří vše 
v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. Zámecká   

Výchozí cena nemovitosti pro dražbu: 606.000 Kč                   
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3. Bytový dům na ul. Krátké č. p. 219, č. o. 6 na stavebním 
pozemku parc. č. 234/3, včetně stavebního pozemku parc. č. 
234/3 o výměře 191 m2, kultura zastavěná plocha  nádvoří vše 
v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. Krátká 

Výchozí cena nemovitosti pro dražbu: 1.297.000 Kč      

4. Bytová jednotka č. 807/5 nacházející se v budově č. p. 807, č. o. 
4 na ul. Školní v Moravské Třebové, na stavebním pozemku 
parc. č. 1374, včetně podílu id. 619/10000 na společných 
částech budovy a na předmětném stavebním pozemku 

Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 231.000 Kč

5. Bytová jednotka č. 257/1 nacházející se v budově č. p. 257, č. o. 
2 na ul.  K. Čapka v Moravské Třebové, na stavebním pozemku 
parc. č. 1098/1, včetně podílu id. 3990/10000 na společných 
částech budovy a na předmětném stavebním pozemku 

Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 356.000 Kč

6. Bytová jednotka č. 51/4 nacházející se v budově č. p. 51, č. o. 
45a na ul. Brněnské v Moravské Třebové, na stavebním 
pozemku parc. č. 302/2, včetně podílu ve id. 825/10000 na 
společných částech budovy a na předmětném stavebním 
pozemku, dále včetně podílu id.1/6 na stavbě kůlny na 
stavebním pozemku parc. č. 302/3 včetně podílu 1/6 na 
stavebním pozemku p. č. 302/3

Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 440. 000 Kč

7. Bytová jednotka č.  148/4 nacházející se v budově č. p. 148, č. o. 
22 na ul. Olomoucké v Moravské Třebové, na stavebním 
pozemku parc. č. 848, včetně podílu id. 2734/10000 na 
společných částech budovy a na předmětném stavebním 
pozemku, dále včetně podílu id. 1/7 na zděné kůlně na st. 
pozemku 849, včetně podílu ve výši 1/7 na stavebním pozemku 
parc. č. 849      

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 547.000 Kč

8. Bytová jednotka č. 108/1 nacházející se v budově č. p. 108, č. o. 
2 na ul. Horní v Moravské Třebové, na stavebním pozemku parc.
č. 2154, včetně podílu id. 2841/10000 na společných částech 
budovy a na předmětném stavebním pozemku 

Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 190.000 Kč

9. Bytová jednotka č. 108/3 nacházející se v budově č. p. 108, č. o. 
2 na ul. Horní v Moravské Třebové, na stavebním pozemku parc.
č. 2154. včetně podílu id. 3541/10000 na společných částech 
budovy a na předmětném stavebním pozemku 

Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 210.000 Kč

10.Pozemek parc. č. 1946/10 o výměře 629 m2, kultura zahrada 
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v obci a  katastrálním území Moravská Třebová, ul. U Písku  

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 314.000 Kč

11.  Pozemek parc. č. 1944/1 o výměře 735 m2, kultura zahrada, 
pozemek parc. č. 1975/2 o výměře 22 m2, kultura zahrada a 
pozemek parc. č. 2040/13 o výměře 15 m2, kultura ostatní 
plocha (které tvoří jeden stavební pozemek) vše v obci a  
katastrálním území Moravská Třebová, ul. U Písku  

Výchozí cena pozemků pro dražbu: 240.000 Kč

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

378/Z/160412 Prodej id.1/2 bytového domu č. p. 148, č. o. 30 na nám.T. G. 
Masaryka v Moravské Třebové na pozemku parc. č. 121/4 včetně id. 
1/2 pozemku parc. č. 121/4 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část obce Město za vzájemně sjednanou kupní cenu ve 
výši 1.250.000 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.  

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

379/Z/160412 Prodej pozemku parc. č. 1009/2 o výměře 28 m2, kultura zastavěná 
plocha a pozemku parc. č. 1010/2 o výměře 38 m2, kultura zahrada 
vše  v obci a k. ú. Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. 
Tyršova za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 2.640 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující 
před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  
s prodejem, a to ve výši  2.520 Kč.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

380/Z/160412 Prodej pozemku parc. č. 2088/45 o výměře 53 m2, kultura ostatní 
plocha v obci a k. ú. Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. 
Nerudova za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 2.120 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

381/Z/160412 Prodej pozemku parc. č. 857/10 o výměře 48 m2, kultura zahrada 
v obci a k. ú. Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. 
Olomoucká za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 12.960 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující 
před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  
s prodejem, a to ve výši  5.280 Kč.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH



Město Moravská Třebová 7

Usnesení zastupitelstva města ze dne 16.04.2012

382/Z/160412 Prodej pozemku parc. č. 1745/56, kultura ostatní plocha o výměře 
55 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši Kč 6.600, která bude žadatelem 
uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující před 
podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související s prodejem 
nemovitosti, a to ve výši Kč 5.280.  

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

383/Z/160412 Směnu  pozemků mezi městem Moravská Třebová a Petrem 
Strakou takto:

1. Město Moravská Třebová převede pozemek parc. č. 1745/49, 
kultura  ostatní plocha o výměře 8 m2 na ul. Dvorní v obci a 
katastrálním  území Moravská Třebová do vlastnictví Petra 
Straky.  

2. Petr Straka převede pozemek parc. č. 1745/57, kultura ostatní 
plocha  o výměře 3 m2 na ul. Dvorní v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová  do vlastnictví města Moravská Třebová.  

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

384/Z/160412 Směnu pozemků mezi městem Moravská Třebová a Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR takto:

1. Město Moravská Třebová převede pozemek parc. č. 2293/8 o 
výměře 2 m2, kultura ostatní plocha a pozemek parc. č. 2294/6 o 
výměře 2 m2, kultura ostatní plocha vše v obci a katastrální 
území Moravská Třebová, ul. Anenské údolí do vlastnictví 
Ředitelství silnic a dálnic ČR.   

2. Ředitelství silnic a dálnic ČR převede pozemek parc. č. 1720/3 o 
výměře 8 m2, kultura orná půda v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Nové sady do vlastnictví města Moravská 
Třebová. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

385/Z/160412 Výkup pozemku parc. č. 4748  o výměře 622 m2, kultura ostatní 
plocha v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 350
Kč/m2, kterou kupující uhradí do 15 dnů od doručení rozhodnutí o 
vkladu práv do katastru nemovitostí. Kupující uhradí náklady 
spojené s převodem nemovitosti. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Zastupitelstvo města vydává souhlas:
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386/Z/160412 S nabytím pozemku parc. č. 746/3 o výměře 106 m2, kultura trvalý 
travní porost a pozemku parc. č. 746/6 o výměře 681 m2, kultura 
trvalý travní porost vše v obci a katastrálním území Dlouhá Loučka 
do vlastnictví města Moravská Třebová na základě zákona č. 
172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Zastupitelstvo města uděluje:

387/Z/160412 Na základě návrhu Komise pro udělení ceny města Cenu města 
Moravská Třebová Rudolfu Mánkovi.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:

388/Z/160412 Předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města.

389/Z/160412 Předloženou zprávu o vyřízení dotazů a podnětů členů 
zastupitelstva na zasedání zastupitelstva města 12.03.2012.

390/Z/160412 Předložené výsledky Dětského fóra Zdravého města z 12.09.2011 a 
následné ankety včetně návrhů opatření.

391/Z/160412 Předložený výsledek jednání s vedoucí Pošty Moravské Třebové, p. 
Müllerovou. 

392/Z/160412 Předloženou zprávu o provozu kanalizace a ČOV Moravská 
Třebová za rok 2011.

393/Z/160412 Předložené informace o stavu realizace projektu Město Moravská 
Třebová – odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace 
ČOV. 

394/Z/160412 Předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města 
ze dne 04.04.2012.

395/Z/160412 Předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města 
ze dne 11.04.2012.

Zastupitelstvo města doporučuje:

396/Z/160412 Radě města zabývat se doporučeními z jednotlivých příloh zápisu 
kontrolního výboru zastupitelstva města z jednání dne 04.04.2012.

Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města
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Usnesení zastupitelstva města ze dne 16.04.2012

T: 04.06.2012

Zastupitelstvo města ukládá:

397/Z/160412 Radě města zabývat se doporučením finančního výboru 
zastupitelstva města uvedenému v zápisu z jednání dne 
11.04.2012.

Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města
T: 03.09.2012

398/Z/160412 Radě města předložit soupis změn a úprav projektové dokumentace 
projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování Udánek, Sušic, 
Boršova a modernizace ČOV“ s finančním vyjádřením každé změny. 
Současně předložit aktualizovaný rozpočet stavby v členění na 
jednotlivé stavební objekty včetně jeho porovnání se schváleným 
rozpočtem.

Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města
T: 04.06.2012

Zastupitelstvo města:

399/Z/160412 Projednalo odvolání Františka Maljarčika proti přidělení bytu č. 4 
v části obce Boršov č. p. 73 a potvrzuje usnesení rady města č. 
2004/R/270212,  kterým schválila uzavření nájemní smlouvy na 
dobu určitou 1 rok na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v části obce Boršov č. 
p. 73 v Moravské Třebové s Františkem Maljarčikem. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

V Moravské Třebové 16.04.2012
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

JUDr. Miloš Izák
starosta města

Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát
                místostarosta                                                                 místostarosta




