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Usnesení  
 

ze 17. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
03.09.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  za 
účasti 18 členů zastupitelstva města. 
 
 

Zastupitelstvo m ěsta schvaluje:  
 
453/Z/030912 Předložený program zasedání zastupitelstva města. 

 
454/Z/030912 Prodloužení termínu úkolu zastupitelstva města č. 397/Z/160412 

z původního termínu 03.09.2012 na nový termín 22.10.2012. 
 

455/Z/030912 Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 10/2012 rozpočtu města, kterou 
budou změněny závazné ukazatele na rok 2012 takto (v tis. Kč): 

a) závazné ukazatele stanovené radě města 

úprava 
rozpočtu

rozpočet 2012
po úpravě

Rozpočtové zdroje:
Rozpočtové příjmy CELKEM 9 160,00 389 610,00
Financování:
Zapojení zůstatků finančních prostředků                                                
na ZBÚ a účelových fondech k 31.12.2011 0,00 14 920,00
Investiční úvěr na realizaci projektu OÚSB 0,00 40 000,00
Půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OÚSB 4 500,00 4 000,00 8 500,00
Celkové rozpočtové zdroje 13 160,00 453 030,00

Rozpočtové potřeby:
Rozpočtové výdaje CELKEM 13 160,00 445 810,00
Financování:
Splátky jistiny přijatých úvěrů 0,00 7 220,00
Operace z peněžních účtů nemající charakter 
příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00
Celkové rozpočtové potřeby 13 160,00 453 030,00

432 650,00

439 870,00

rozpočet 2012
před úpravou

380 450,00

14 920,00

7 220,00

40 000,00

439 870,00

 
  
 b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace 

úprava 
příspěvku

příspěvek 2012      
po úpravě

Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 171 2 031,00 378,00 2 409,00
Základní škola Mor.Třebová, Kostelní nám. 21 2 285,00 9,00 2 294,00
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová 902,00 170,00 1 072,00
Základní umělecká škola Moravská Třebová 1 040,00 5,00 1 045,00
Městská knihovna Ladislava z Boskovic 2 695,00 14,00 2 709,00
Kulturní služby města Moravská Třebová 8 160,00 25,00 8 185,00

 příspěvek 2012 před 
úpravou
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 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

456/Z/030912 Uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace se Svitavskou 
nemocnicí, a.s., se sídlem Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy, IČ: 
27520552, ve výši 100.000 Kč na pořízení defibrilátoru spojeného s 
kardioskopem v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

457/Z/030912 Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s městem 
Svitavy, se sídlem T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy, IČ: 
00277444, ve výši 30.000 Kč na zpracování předprojektové 
dokumentace akce „Cyklokoridor Svitava“ v souladu s předloženým 
návrhem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

458/Z/030912 1. Poskytnutí stipendia studentům vysokých škol. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

459/Z/030912 Následující usnesení k návrhu na vydání Změny č. 1 územního 
plánu Moravská Třebová: 

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
a. návrh na vydání Změny č. 1 územního plánu Moravská 

Třebová (dále ÚP) zpracovaný pořizovatelem v souladu s 
ustanovením § 54 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále stavební zákon) 

b. posouzení návrhu Změny č. 1 ÚP Moravská Třebová 
krajským úřadem v souladu s ustanovením § 51 stavebního 
zákona  

c. vyhodnocení výsledků projednání Změny č. 1 ÚP Moravská 
Třebová s určeným zastupitelem v souladu s ustanovením § 
53 odst. 1 stavebního zákona  

2. Zastupitelstvo města konstatuje ověření ve smyslu ustanovení § 
54 odst. 2 stavebního zákona, že návrh Změny č. 1 ÚP 
Moravská Třebová není v rozporu s politikou územního rozvoje, 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem 
řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem 
krajského úřadu.  

3. Zastupitelstvo města vydává Změnu č. 1 územního plánu 
Moravská Třebová formou opatření obecné povahy č. 1/2012 
v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona,  za 
použití § 43 odst. 4 stavebního zákona a v souladu s 



 Město Moravská Třebová 3 

 Usnesení zastupitelstva města ze dne 03.09.2012 

ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve 
znění pozdějších předpisů. 

4. Zastupitelstvo města ukládá vedoucímu odboru rozvoje města 
zveřejnit oznámení o vydání Změny č. 1 ÚP Moravská Třebová 
opatřením obecné povahy č. 1/2012 vyvěšením na úřední desce.  

 
Z: Ing. Dušan Sejbal, vedoucí OVUP 
 

460/Z/030912 Uzavření Dodatku č. 2 mandátní smlouvy č. INV 3/2008 ze dne 
25.2.2008 na výkon inženýrské a poradenské činnosti v rámci 
projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování Udánek, Sušic, 
Boršova a modernizace ČOV“ se společností Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba s.r.o., Nábřežní 4, Praha 5, PSČ 150 56, IČ: 
47116901 v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

461/Z/030912 Prodej pozemku parc. č. 1944/1 o výměře 735 m2, kultura zahrada, 
pozemku parc. č. 1975/2 o výměře 22 m2, kultura zahrada, pozemku  
parc. č. 2040/15 o výměře 36 m2, kultura zahrada a pozemku parc. 
č. 2040/13 o výměře 15 m2, kultura ostatní plocha, které tvoří jeden 
stavební pozemek vše na ul. U Písku v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová za účelem výstavby rodinného domu za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 200.000 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

462/Z/030912 Výkup části pozemku parc. č. 503, kultura ostatní plocha o výměře 
626 m2, (jedná se cca o 240 m2) v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Jiráskova z vlastnictví Miltry B, s.r.o. 
Městečko Trnávka do vlastnictví města Moravská Třebová za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 s tím, že město 
dále uhradí náklady spojené s převodem. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

463/Z/030912 Prohlášení města o vlastnictví vyjmenovaných – níže uvedených 
artefaktů:     
1. Barokní kříž z 1. pol. 19. století na pozemku parc. č. 2040/10 

v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce 
Předměstí 

2. Torzo kříže v Boršově na pozemku parc. č. 3827/1 v obci 
Moravská Třebová  katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta neud ěluje souhlas:  
 
464/Z/030912 S vydržením pozemku parc. č. 422/2 o výměře 1056 m2, kultura 

zahrada v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí:  
 
465/Z/030912 Rezignaci Ing. Rudolfa Rady na člena Zastupitelstva města 

Moravská Třebová za volební stranu Občanská demokratická strana 
ke dni 23.08.2012. 
 

466/Z/030912 Nastoupení Mgr. Pavla Vaňkáta za člena Zastupitelstva města 
Moravská Třebová za volební stranu Občanská demokratická strana 
ke dni 24.08.2012. 
 

467/Z/030912 Předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města. 
 

468/Z/030912 Předložený rozbor hospodaření města k 30.06.2012. 
 

469/Z/030912 Předložený návrh o možnostech aplikace systému úspor energií 
metodou EPC v objektech města. 
 

470/Z/030912 Předloženou informaci k porovnání kalkulací jednotlivých činností 
Technických služeb oproti soukromým subjektům. 
 

471/Z/030912 Předloženou souhrnnou informaci o problematice provozu loterií, 
výherních hracích přístrojů (VHP), videoloterijních terminálů (VLT), 
… včetně přehledu příjmů za jejich provoz. 
 

472/Z/030912 Předloženou informaci starosty o výsledku jednání s majitelem 
o ceně nákupu pozemku pod bývalým hotelem Morava. 

473/Z/030912 Předložená stanoviska k doporučením kontrolního výboru 
schváleným zastupitelstvem města 04.06.2012. 
 

474/Z/030912 Předloženou zprávu o vyřízení dotazů a podnětů členů 
zastupitelstva na zasedání zastupitelstva města 11.06. a 
30.07.2012. 
 

475/Z/030912 Předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města 
ze dne 22.08.2012. 
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476/Z/030912 Předložené výsledky Fóra Zdravého města z 22.02.2012 a následné 

ověřovací ankety – 10 P Moravské Třebové, stanovení jednotlivých 
garantů a řešení jednotlivých problémů města Moravská Třebová. 
 

477/Z/030912 Předloženou informaci o záměru změny využívání jednoho z objektů 
vymezených ve smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí       č.  
ÚZSVM/A/ 28875/2010  ze dne 10.08.2010 (Svitavská 14). 
 

478/Z/030912 Předloženou zprávu místostarosty Ing. Brettschneidera o porovnání 
nákupu elektrických energií mezi firmou Energie AG a městem 
Moravská Třebová. 
 

479/Z/030912 Předloženou zprávu starosty o stavu příprav na výstavbu rychlostní 
komunikace R43.  
 

480/Z/030912 Předloženou zprávu místostarosty Ing. Brettschneidera o výsledcích 
řešení nemovitostí nenapojených na veřejnou kanalizaci. 
 

481/Z/030912 Předloženou zprávu vedoucího odboru výstavby a územního 
plánování o stavbách v okolí kruhového objezdu. 
 

482/Z/030912 Předloženou zprávu starosty o výsledku služební cesty do 
Göppingenu (SRN), kde se spolu s ostatními starosty okolních měst 
zúčastnil ve dnech 27. - 29.07.2012 Hřebečského krajanského 
setkání.  
 

483/Z/030912 Předloženou informaci místostarosty Ing. Brettschneidera ze 
služební cesty dne 11.06. – 13.06.2012 Německo – cyklostezky 
z programu CMB (Central MeetBike) a předloženou 
Uherskohradišťskou chartu. 
 

484/Z/030912 Předloženou informaci o záměru prodeje nemovitostí – objektu č. p. 
1337, č. o. 19 na ul. Nové na pozemku parc. č. 1193/9, pozemku 
parc. č. 1193/9 o výměře 457 m2, kultura zastavěná plocha a 
nádvoří, pozemku parc. č. 1193/10 o výměře 475 m2, kultura ostatní 
plocha, pozemku parc. č. 1193/11 o výměře 261 m2, kultura ostatní 
plocha a pozemku parc. č. 1193/3 o výměře 3.912 m2, kultura 
ostatní plocha vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
ul. Nová.    
 

485/Z/030912 Možnost zařazení soukromých telefonních čísel členů Zastupitelstva 
města Moravská Třebová do korporátní sítě města Moravská 
Třebová za podmínek stanovených v předložených Podmínkách 
využití výhody zařazení soukromých telefonních čísel sítě T-Mobile 
do korporátní sítě města Moravská Třebová pro členy Zastupitelstva 
města Moravská Třebová. 
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486/Z/030912 Předloženou informaci o přípravě tabla členů zastupitelstva města 

včetně požadavku na udělení souhlasu jednotlivých členů 
zastupitelstva města se zveřejněním jejich fotografií na tablu a na 
webu města. 
 

487/Z/030912 Předložené informace o stavu realizace projektu Město Moravská 
Třebová – odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace 
ČOV.  

 
 
Zastupitelstvo m ěsta doporu čuje:  
 
488/Z/030912 Radě města zabývat se doporučeními z jednotlivých příloh zápisu z 

jednání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 22.08.2012. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
T: 22.10.2012 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ukládá:  
 
489/Z/030912 Místostarostovi dopracovat předložený tisk č. 17 (Problematika 

záškoláctví) o: 
- statistiku absence žáků na základních školách (omluvené i 

neomluvené absence) 
- pravidel společného postupu základních škol a města 
 
Z: Ing. Pavel Brettschneider, starosta města 
T: 03.12.2012 
 

490/Z/030912 Radě města jednat se zájemcem o prodej objektu č. p. 1337, č. o. 
19 na ul. Nové a souvisejících pozemků f. Bohemia STABY a.s. o 
způsobu prodeje, výstup jednání předložit zastupitelstvu města. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
T: 22.10.2012 
 

491/Z/030912 Předsedům finančního výboru a výboru pro strategický rozvoj města 
předložit radě města stanoviska k podmínkám převodu pozemku 
parc. č. 2049/3 a části pozemku parc. č. 2055/4 v obci a k.ú. 
Moravská Třebová na ul. Strážnického, do vlastnictví města. 
 
Z: Ing. Václav Mačát, předseda výboru pro strategický rozvoj města 
    Ing. Miloš Mička, předseda finančního výboru 
T: 30.09.2012 
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Zastupitelstvo m ěsta zamítá:  
 
492/Z/030912 Žádost Ing. Martina Bíny o zvolení přísedícím Okresního soudu ve 

Svitavách a nerealizuje požadovanou  doplňující volbu, neboť 
přísedící soudu jsou voleni v pravidelných čtyřletých cyklech 
(poslední 2010) a  potřeby soudu jsou v současné době zcela 
naplněny. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ruší:  
 
493/Z/030912 Své usnesení č. 382/Z/160412, kterým schválilo 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 6.600 Kč. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

494/Z/030912 Své usnesení č. 383/Z/160412, kterým schválilo 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 

 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta odkládá:  
 
495/Z/030912 Projednání tisků: 

- č. 17 (Problematika záškoláctví) 
- č. 25 (Bezúplatný převod nemovitostí do vlastnictví města 

s omezujícími podmínkami) 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta stahuje z jednání:  
 
496/Z/030912 Předložený tisk č. 5 (Zápis z jednání finančního výboru 



 Město Moravská Třebová 8 

 Usnesení zastupitelstva města ze dne 03.09.2012 

zastupitelstva města). 
 
 
V Moravské Třebové 03.09.2012 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 

Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát 
                místostarosta                                                                  místostarosta 
 


