
Město Moravská Třebová 1

Usnesení zastupitelstva města ze dne 02.09.2013

Usnesení
z  24. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 
02.09.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  
za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města schvaluje:

666/Z/020913 Předložený program zasedání zastupitelstva města.

667/Z/020913 Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 8/2013 rozpočtu města, kterou 
budou změněny závazné ukazatele na rok 2013 takto (v tis. Kč):

a) závazné ukazatele stanovené radě města

úprava 

rozpočtu

rozpočet 2013

po úpravě

Rozpočtové zdroje:

Rozpočtové příjmy CELKEM 11 605,00 269 210,00

Financování:

Zapojení zůstatků finančních prostředků                                                

na ZBÚ a účelových fondech k 31.12.2012 0,00 5 230,00

Investiční úvěr na realizaci projektu OUSB 0,00 3 115,00

Půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OUSB 4 950,00 0,00 4 950,00

Celkové rozpočtové zdroje 11 605,00 282 505,00

Rozpočtové potřeby:

Rozpočtové výdaje CELKEM 11 605,00 277 145,00

Financování:

Splátky jistiny přijatých úvěrů 0,00 5 360,00

Operace z peněžních účtů nemající charakter 

příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00

Celkové rozpočtové potřeby 11 605,00 282 505,00

265 540,00

270 900,00

rozpočet 2013

před úpravou

257 605,00

5 230,00

5 360,00

3 115,00

270 900,00

b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace 

úprava 

příspěvku

příspěvek 2013      

po úpravě

I. Mateřská škola. Piaristická 137, Mor. Třebová 1 420,00 25,00 1 445,00

Městská knihovna Ladislava z Boskovic 2 835,00 50,00 2 885,00

Kulturní služby města Moravská Třebová 8 530,00 30,00 8 560,00

 příspěvek 2013 před 

úpravou

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

668/Z/020913 Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s Nadačním 
fondem pro chrámové varhany v Moravské Třebové, se sídlem 
Svitavská 5, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 28799984 v roce 2013 
ve výši 100.000 Kč na dokončení restaurování varhan ve farním 
kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
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669/Z/020913 Posunutí termínu předložení vyúčtování poskytnuté investiční 
dotace Aeroklubu Moravská Třebová, o.s., se sídlem letiště Staré 
Město, IČ:00528111 ve výši 800.000 Kč na realizaci projektu 
podpořeného z ROP NUTS II Severovýchod (vybudování asfaltové 
vzletové dráhy) z 30.06.2013 na 31.08.2013.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

670/Z/020913 Rozpočtové opatření č. 9/2013 rozpočtu města - poskytnutí 
finančních příspěvků uvedeným subjektům, příspěvky budou 
uhrazeny z vyčleněné rozpočtové rezervy:

Občanské sdružení Květná Zahrada 0 Kč
vybudování zařízení pro děti vyžadující pomoc

Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 10 000 Kč

oslavy 210 let školy, vydání almanachu …..

Sdružení Fermáta 30 000 Kč

zájezd do Vlaardingenu, festival pěveckých sborů

Twirlgirls Moravská Třebová 5 000 Kč

účast na ME v Norsku

ZŠ Mor. Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy 10 000 Kč

výměnný pobyt žáků, Lipsko, cestovné …..

Český svaz kin-ballu, o. s. 0 Kč

účast na světovém poháru v Belgii

CELKEM 55 000 Kč

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

671/Z/020913 1. Poskytnutí stipendia studentům vysokých škol.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

672/Z/020913 Předložený návrh na poskytnutí dotace z fondu rozvoje bydlení dle 
směrnice zastupitelstva města Moravská Třebová č. 3/2009, která 
stanovuje pravidla pro poskytování dotací na opravy, modernizace a 
údržbu domů z fondu rozvoje bydlení, žadateli:

Společenství vlastníků jednotek domu Nádražní č. p. 1242 v 
Moravské Třebové, se sídlem Moravská Třebová, Předměstí, 
Nádražní 1242/5, PSČ 571 01 v celkové výši  99.572 Kč na izolaci a 
odvodnění základů bytového domu na ul. Nádražní č. o. 5 v souladu 
s předloženou žádostí.

Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST
673/Z/020913 Uzavření Dodatku č. 2  ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 

PU/1012/S z Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod k projektu „Cesta od renesance k baroku“ který je 
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zaregistrován v Regionálním operačním programu NUTS II 
Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/3.1.00/10.01012, 
dle předloženého návrhu. 

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

674/Z/020913 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 08018601 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu životní prostředí ze dne 13.3.2012 se Státním 
fondem životního prostředí ČR se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 
00 Praha 11, IČ: 00020729, dle předloženého návrhu.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

675/Z/020913 Uzavření Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 
08018601 v Technické a finanční příloze k rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, identifikační číslo EDS/SMVS 115D112000069 ze dne 
22.2.2012 se Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem: 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, dle 
předloženého návrhu.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

676/Z/020913 Uzavření předloženého dodatku č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené 
mezi městem Moravská Třebová a společností ALZCARE a.s. ve 
věci prodeje nemovitostí domu č.p. 1337 vystavěného 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, část obce Předměstí dle předloženého 
návrhu.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

677/Z/020913 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu 
nemovitostí č. UZSVM/A/28875/2010-REMV uzavřené mezi městem 
Moravská Třebová a Českou republikou – Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových ve věci úpravy smluvních podmínek 
dle předloženého návrhu. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

678/Z/020913 Prodej pozemku parc. č. 749/4 o výměře 66 m2, druh pozemku 
ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Josefská za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 17.820 Kč, 
kterou uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující před 
podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  s prodejem, a 
to ve výši  5.082 Kč.
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

679/Z/020913 Prodej  id. ½ pozemku parc. č. 580/14 o výměře 30 m2, druh 
pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Bezručova za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
1.800 Kč, která bude žadatelem uhrazena před podpisem kupní 
smlouvy.        

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

680/Z/020913 Prodej podílu id. ½ pozemku parc. č. 580/14 o výměře 30 m2, druh 
pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Bezručova za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
1.800 Kč, která bude žadatelem uhrazena před podpisem kupní 
smlouvy.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

681/Z/020913 Prodej podílu ideálních 3963/10000 stavební parcely č. 722 
o výměře 317 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, část 
Předměstí na ul. Lanškrounské v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
33.400 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

682/Z/020913 Prodej bytové jednotky č. 806/12 na ul. Školní č. o. 2, č. p. 806, 
včetně podílu id. 3610/52351 na pozemku parc. č. 1373, část obce 
Předměstí v obci a k.ú. Moravská Třebová, na společných částech 
domu na výše uvedeném pozemku a podílu na venkovních 
úpravách a vedlejších stavbách za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 164.427 Kč, platnou pouze v případě, že ji kupující uhradí do 
60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Pokud nebude tato 
podmínka splněna, nebude kupujícímu poskytnuta 5 % sleva dle 
směrnice č. 7/2007, kterou se stanoví pravidla pro prodej bytových 
domů a jednotek. 

Nejdřív bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.  

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

683/Z/020913 Směnu pozemku parc. č. 2771/38 o výměře 363 m2, druh pozemku 
orná půda, pozemku parc. č. 2757/4 o výměře 204 m2, druh 
pozemku trvalý travní porost pozemku parc. č.  2771/76 o  výměře 
116 m2 a p. p. č. 2771/77 o výměře 6 m2, dále  dílu a o výměře 101 
m2   pozemku 2757/7 a  dílu b o výměře 139 m2 pozemku parc. č. 
2757/7 vše ve vlastnictví města za pozemek parc. č. 1408/6 o 
výměře 929 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Svitavská.      



Město Moravská Třebová 5

Usnesení zastupitelstva města ze dne 02.09.2013

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

684/Z/020913 Podání žádosti o převod pozemků p. č. 1757/3 a 1758/3 za účelem 
realizace stavby „Volnočasový areál Knížecí louka“ v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová ČR, Státnímu pozemkovému 
úřadu a následně uzavření vlastní smlouvy o převodu nemovitostí.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

685/Z/020913 Uzavření předložené smlouvy o bezúplatném převodu  pozemku 
parc. č. 2040/6 o výměře 413 m2 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Horní uzavřené mezi městem Moravská 
Třebová a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH     

Zastupitelstvo města neschvaluje:

686/Z/020913 Výkup  pozemku parc. č. 2055/77 o výměře 4.924 m2,  druh 
pozemku orná půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
část obce Předměstí.  

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Zastupitelstvo města bere na vědomí:

687/Z/020913 Předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města.

688/Z/020913 Předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města 
ze dne 21.08.2013.

689/Z/020913 Předložené zprávy z činnosti kontrolního výboru (přílohy č. 1, 2, 3, 
4, 5 zápisu z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 
21.08.2013).

690/Z/020913 Předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města 
ze dne 26.08.2013.

691/Z/020913 Předloženou písemnost označenou jako  petice, předmětem které je 
nesouhlas  občanů Sušic  s rekonstrukcí objektu spol. EEA Tech 
spol. s r. o. v areálu bývalého ZD Agrion.

692/Z/020913 Předložený rozbor hospodaření města k 30.06.2013.

693/Z/020913 Předložené informace o stavu realizace projektu Město Moravská 
Třebová – odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace 
ČOV. 
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694/Z/020913 Předložené výsledky Fóra Zdravého města z 25.02.2013 a následné 
ověřovací ankety – 10 P Moravské Třebové, stanovení jednotlivých 
garantů a řešení jednotlivých problémů města Moravská Třebová.

695/Z/020913 Informace z dražby nemovitostí z majetku města, konané dne 
20.07.2013:

Prodány byly 

1. 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 za cenu ve výši 
100.000 Kč. Nejnižší podání bylo stanoveno ve výši 100.000 Kč.

2. 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 za cenu 
ve výši 120.000 Kč. Nejnižší podání bylo stanoveno ve výši 
120.000 Kč.

3. Pozemek parc. č. 2055/100 o výměře 797 m2, druh pozemku 
orná půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Strážnického za cenu ve výši 265.000 Kč. Nejnižší podání bylo 
stanoveno ve výši 265.000 Kč.   

4. Pozemek parc. č. 2055/96 o výměře 1.144 m2, druh pozemku 
orná půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Strážnického za cenu ve výši 457.600 Kč. Nejnižší podání bylo 
stanoveno ve výši 457.600 Kč. 

Zastupitelstvo města ukládá:

696/Z/020913 Radě města zabývat se doporučeními finančního výboru, uvedeným 
v zápise finančního výboru ze dne 26.08.2013.

Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města
T: 21.10.2013

V Moravské Třebové 02.09.2013
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

JUDr. Miloš Izák
starosta města

Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát
                místostarosta                                                                 místostarosta




