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Usnesení
z  22. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 
15.04.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  
za účasti 21 členů zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města schvaluje:

606/Z/150413 Předložený program zasedání zastupitelstva města.

607/Z/150413 Rozpočtové opatření č. 3/2013 rozpočtu města – rozdělení Interního 
grantu Zdravého města a MA 21 takto:

Komu Účel
Výše 

příspěvku

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová Rozloučení s létem - Bramborohraní 1.500

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová Ježíšek dětem vč. Ježíškovské pošty 1.000

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová Den rodin - "S tebou mě baví svět" 1.000

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová Den koní - "Dětský den s koňmi“ 1.500
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová Den Země - "Pátrání světlušky Lucie" 

a "Karneval v Riu" 3.000

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová Memoriál Jarky Vojířové 1.000

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová Malý Dětřichovský memoriál 1.500

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová Švihadlový čtyřboj 1.000

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová Gymnastický čtyřboj 1.000

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová Dny Vody 2013 2.500

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová Čarodějnický rej v podzámčí 1.500

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová Mikulášský karneval 1.000

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová Pohádkový les 1.500

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová Moravskotřebovský agility cup 0

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová Pejskiáda 1.000
Junák - svaz skautů a skautek ČR, 
středisko Moravská Třebová Cesta na severozápad 2.000
Junák - svaz skautů a skautek ČR, 
středisko Moravská Třebová Operace PVC 500

Sbor dobrovolných hasičů Sušice Branný závod 2.500

Oblastní charita Moravská Třebová Ukaž, co umíš 2.000

Oblastní charita Moravská Třebová Zeptej se mě 3.500
Základní škola Moravská Třebová, 
Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Mikulášské odpoledne 1.000
Speciální základní škola, mateřská 
škola a praktická škola Moravská 
Třebová Karneval na ledě 0
Speciální základní škola, mateřská 
škola a praktická škola Moravská 
Třebová Čaj o páté aneb čaje všech druhů 0
Speciální základní škola, mateřská 
škola a praktická škola Moravská 
Třebová Účast žáků na úklidu odpoč. lokalit 1.500
Základní škola Moravská Třebová, Čs. 
armády 179, okres Svitavy Putujeme za piráty 1.500

Základní kynologická organizace č. 308 Moravskotřebovský závod 2.500

Naproti, o.p.s. Den bez tabáku - Nahraďte cigaretu 1.500
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Naproti, o.p.s. Dny zdraví - Zdravý životní styl,
zdravá výživa 1.500

Celkem 40.000

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

608/Z/150413 Rozpočtové opatření č. 4/2013 rozpočtu města - poskytnutí 
finančního příspěvku Gymnáziu, Moravská Třebová, Svitavská 310 
na vícedenní vzdělávací exkurzi do Německa a Velké Británie ve 
výši 20.000 Kč.
Příspěvek bude uhrazen z vyčleněné rozpočtové rezervy.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

609/Z/150413 Příspěvky  z rozpočtu města na opravu nemovitých kulturních 
památek v roce 2013 takto:

Objekty v majetku města
stát město vlastník celkem

Dům nám. TGM 27/39
- obnova fasády

248.000 - 248.265 496.265

Dům na nám. TGM 30/33
- výměna oken

86.000 - 87.615 173.615

Dům na nám. TGM 29/35
- výměna oken

114.000 - 115.420 229.420

Objekty v majetku fyzických osob
Dům, ul. Bránská 52/5
- restaurování portálu

72.000 - 27.590 99.590

Dům, nám. TGM 113/8
- restaurov. sochy na průčelí domu

72.000 - 9.515 81.515

Dům, nám. TGM 78/1
- restaurování portálu

72.000 - 27.935 99.935

Dům, nám. TGM 57/17
- obnova fasády

78.000 27.700 170.752 276.452

Dům, Zámecké nám. 56/2
- obnova střechy

140.000 50.000 310.000 500.000

Dům, Zámecké nám. 183/4
- obnova fasády, výměna oken

140.000 50.000 310.000 500.000

Dům, nám. TGM 148/30
- obnova fasády

33.000 12.300 74.969 120.269

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

610/Z/150413 Předloženou zprávu o provedené inventarizaci hmotného a 
nehmotného majetku, zásob, pohledávek, závazků a cenin města 
Moravská Třebová k 31.12.2012.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
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611/Z/150413 Uzavření předložené smlouvy o bezúplatném převodu stavby a 
zařízení sběrného dvora na pozemku parc. č. 1199/1 v obci a k. ú. 
Moravská Třebová, uzavřené mezi Mikroregionem Svitavsko, se 
sídlem T. G. Masaryka 35, 568 11 Svitavy, jako převodcem a 
městem Moravská Třebová, se sídlem nám. T. G. Masaryka 29, 571 
01 Moravská Třebová, jako nabyvatelem.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

612/Z/150413 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 10060046 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP, se 
Státním fondem životního prostředí České Republiky se sídlem 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, v souladu 
s předloženým návrhem.

Z: Ing. Pavel Báča, vedoucí OŽP

613/Z/150413 Prominutí úhrady poplatku z prodlení úhrady dlužného nájemného 
ve výši 39.384 Kč dle platebního rozkazu OS Svitavy ze dne 
19.3.2009 pod č.j. 105C76/2009-10, ve výši 3.748,40 Kč dle 
platebního rozkazu OS Svitavy ze dne 28.4.2008 pod č.j. 
32Ro336/2008-11, a ve výši 860,32 Kč dle platebního rozkazu OS 
Svitavy ze dne 23.6.2008 pod č.j. 32Ro547/2008-11.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

614/Z/150413 Předloženou dohodu o úhradě dluhu ve splátkách ve výši 28.117 Kč 
tak, že uhradí tuto částku v 57 pravidelných měsíčních splátkách.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

615/Z/150413 Záměr směny nemovitostí města – části pozemků p. č. 2771/1 
kultura orná půda o výměře 96.505 m2 a p. č. 2771/35 kultura orná 
půda o výměře 38.303 m2 za pozemky p. č. 2771/71 kultura orná 
půda o výměře 72 m2 vše v obci a k. ú. Moravská Třebová a 
pozemky p. č. 4166/4 kultura orná půda o výměře 11.070 m2, p. č. 
4163/2 kultura orná půda o výměře 3.268 m2 a p. č. 4166/6 kultura 
orná půda o výměře 7.482 m2 v k. ú. Boršov u Moravské Třebová, 
a to dle předloženého návrhu.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

616/Z/150413 Uzavření předložené smlouvy o bezúplatném nabytí nemovitostí 
pozemků p. č. 318/4 o výměře 68 m2 p. č. 318/11 o výměře 294 m2 

vše v obci a kat. území Moravská Třebová do vlastnictví města od  
České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH



Město Moravská Třebová 4

Usnesení zastupitelstva města ze dne 15.04.2013

617/Z/150413 Uzavření předložené smlouvy o bezúplatném nabytí nemovitostí 
pozemků p. č. 303/16 kultura ostatní plocha o výměře 247 m2, p. č. 
303/18 kultura ostatní plocha o výměře 79 m2, p. č. 1735/6 kultura 
vodní plocha o výměře 214 m2 a p. č. 1758/1 kultura ostatní plocha 
o výměře 1274 m2 a vodního díla „zatrubnění vodoteče starého 
ramene Třebůvky“ na parcele č. 303/18 vše v obci a k. ú. Moravská 
Třebová do vlastnictví města od  České republiky – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

618/Z/150413 Uzavření předložené smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí 
pozemků p. č. 1907/4 druh pozemku zahrada, p. č. 1946/7 druh 
pozemku zahrada, p. č. 1946/8 druh pozemku zahrada, p. č. 1954 
druh pozemku zahrada, p. č. 2618/2 druh pozemku orná půda, p. č. 
2628/2 druh pozemku orná půda, p. č. 2628/3 druh pozemku orná 
půda, p. č. 3036 druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 3498 druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 3499 druh pozemku 
ostatní plocha, p. č. 3501 druh pozemku orná půda, p. č. 3552/2 
druh pozemku zahrada, p. č. 3802/1 druh pozemku zahrada, p. č. 
3802/3 druh pozemku zahrada, p. č. 3802/4 druh pozemku zahrada 
vše v obci a kat. území Moravská Třebová do vlastnictví města od  
České republiky – Státního pozemkového úřadu.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

619/Z/150413 Uzavření smlouvy o koupi nemovitostí pozemků parc. č. 3356/2 o 
výměře 16.459 m2 v obci Moravská Třebová kat.území Moravská 
Třebová a parc. č. 4167 o výměře 13.426 m2 kat.území Boršov u 
Moravské Třebové, do vlastnictví města za cenu 2.988.500 Kč, 
s tím, že město uhradí polovinu částky daně z převodu nemovitostí 
a náklady na vklad do katastru nemovitostí. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

620/Z/150413 Finanční dary občanům za jejich práci ve výborech zastupitelstva 
města za rok 2012 v souladu s předloženým návrhem.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Zastupitelstvo města souhlasí:

621/Z/150413 Se záměrem prodeje nemovitostí - pozemků a staveb areálu dětské 
nemocnice pro účely realizace projektu "Revitalizace areálu dětské 
nemocnice v Moravské Třebové - Centrum aktivního stáří", 
předloženého společností MATOUŠEK CZ a.s.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
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Zastupitelstvo města uděluje:

622/Z/150413 Na základě návrhu Komise pro udělení ceny města Cenu města 
Moravská Třebová Miloslavu Kužílkovi.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

623/Z/150413 Předložené informace o činnosti Regionu Moravskotřebovska a 
Jevíčska za rok 2012.

624/Z/150413 Předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města 
ze dne 04.04.2013.

625/Z/150413 Předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města 
ze dne 03.04.2013 včetně uvedených doporučení.

626/Z/150413 Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro 
strategický rozvoj města ze dne 28.3.2013.

627/Z/150413 Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro 
strategický rozvoj města ze dne 05.04.2013. 

628/Z/150413 Informace z dražby nemovitostí z majetku města, konané dne 
23.03.2013:

Prodána byla 

1. Bytová jednotka č. 806/2 nacházející se v budově č. p. 806, č. o. 
2 na ul. Školní v Moravské Třebové, na stavebním pozemku 
parc. č. 1373, včetně podílu id. 3842/52351 na společných 
částech budovy a na předmětném stavebním pozemku za cenu 
ve výši 420.000 Kč. Nejnižší podání bylo stanoveno ve výši 
290.000 Kč

2. Bytová jednotka č. 104/6 se v budově č. p. 104, č. o. 8 na ul. 
Ztracené v Moravské Třebové, na stavebním pozemku parc. č. 
158, včetně podílu id. 721/10000 na společných částech budovy 
a na předmětném stavebním pozemku za cenu 205.000 Kč. 
Nejnižší podání bylo stanoveno ve výši 166.000 Kč

3. Rodinný dům na ul. Brněnské č.p. 26, č. o. 34 na stavebním 
pozemku  parc. č. 404, včetně stavebního pozemku parc. č. 404 
o výměře 206 m2 a pozemku parc. č. 405 o výměře 239 m2, 
kultura zahrada vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Brněnská za cenu ve výši 405.000 Kč. Nejnižší 
podání bylo stanoveno ve výši 400.000 Kč.

4. Bytová jednotka č. 806/11 nacházející se v budově č. p. 806, č.
o. 2 na ul. Školní v Moravské Třebové, na stavebním pozemku 
parc. č. 1373, včetně podílu id. 3500/52351 na společných 
částech budovy a na předmětném stavebním pozemku za cenu 
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ve výši 470.000 Kč. Nejnižší podání bylo stanoveno ve výši 
445.000 Kč.   

5. 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 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 za cenu ve výši 290.000 Kč. 
Nejnižší podání bylo stanoveno ve výši 290.000 Kč.  

629/Z/150413 Předložené informace o stavu realizace projektu Město Moravská 
Třebová – odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace 
ČOV. 

V Moravské Třebové 15.04.2013
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

JUDr. Miloš Izák
starosta města

Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát
                místostarosta                                                                 místostarosta




