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Usnesení  

 

 
 
z 16. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
23.07.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  za 
účasti 16 členů zastupitelstva města. 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta schvaluje:  
 
441/Z/230712 Předložený program zasedání zastupitelstva města. 

 
442/Z/230712 Uzavření Smlouvy o poskytování energetických služeb se 

zaručeným výsledkem s vítězem výběrového řízení veřejné zakázky 
„Poskytování energetických služeb metodou EPC ve veřejném 
osvětlení ve městě Moravská Třebová“, s firmou Siemens, s.r.o., 
Siemensova 1, 155 00 Praha 13, IČ: 00268577. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
 

443/Z/230712 Finanční dary občanům za jejich práci ve výborech zastupitelstva 
města za rok 2011 v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

444/Z/230712 Uzavření předložené kupní smlouvy na převod pozemků p. č. 195 
kultura zahrada, 511/1 kultura ostatní plocha, 3688/1 kultura orná 
půda, 4166/5 kultura orná půda v obci Moravská Třebová a 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, dále pozemků 
2763/8 kultura ostatní plocha, 2771/15 kultura orná půda, 2771/62 
kultura orná půda, 2771/63 kultura orná půda, 2771/65 kultura orná 
půda , 2771/67 kultura orná půda, 2771/70 kultura orná půda, 
2826/7 kultura orná půda, 2827/13 kultura orná půda, 2936/122 
kultura orná půda, 2936/124 kultura orná půda, 2936/125 kultura 
orná půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová z 
vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Moravská 
Třebová za celkovou kupní cenu 2.257.050 Kč s tím, že kupní cena 
bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy na účet prodávajícího 
Pozemkového fondu ČR. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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445/Z/230712 Uzavření předložené smlouvy o bezúplatném převodu pozemků na 
p. č. 193/2 kultura ostatní plocha, 678/1 kultura zahrada, 835/3 
kultura orná půda, 4166/3 kultura orná půda v obci Moravská 
Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, dále 
pozemků 2771/55 kultura orná půda, 2771/66 kultura orná půda 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová z vlastnictví 
Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

446/Z/230712 Následující rozpočtové opatření č. 8/2012 rozpočtu města: 

Rozpočtové příjmy: 
odvod z VHP a jiných technických zařízení 510.000 Kč 

Rozpočtové výdaje: 
výkupy pozemků                        510.000 Kč 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

447/Z/230712 Následující rozpočtové opatření č. 9/2012 rozpočtu města: 

Rozpočtové výdaje: 
přeložka kanalizace Sušice            -460.000 Kč 
přeložka VN Udánský kopec    460.000 Kč 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

448/Z/230712 Prodej pozemku parc. č. 1946/10 o výměře 629 m2, kultura zahrada 
v obci a k. ú. Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. U Písku 
za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 314.500 Kč, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

449/Z/230712 13 dražebních vyhlášek opakovaných dobrovolných dražeb 
konaných dne 01. září 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 na ul. Brněnské 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: 400.000 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 
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v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. Zámecká.    
Výchozí cena nemovitosti pro dražbu: 450.000 Kč                    

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: 650.000 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.  
Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 445.000 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: 303.000 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 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: 290. 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 parc. č.849, včetně podílu ve výši 1/7 na stavebním 
pozemku parc. č. 849.       
Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 300.000 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: 100.000 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.  
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Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 120.000 Kč 

10. 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 

11. 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 

12. 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 

13. 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  

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

450/Z/230712 Prodej objektů kotelen č. p. 1473 na pozemku parc. č. 2666/2, 
včetně pozemku parc. č. 2666/2 o výměře 453 m2 na ul. Západní,  č. 
p. 1513 na pozemku parc. č. 2711/99, včetně pozemku parc. č. 
2711/99 o výměře 175 m2 na ul. Jiráskově, vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová,  včetně technologického zařízení a 
teplovodních kanálů firmě Vytep Uničov s. r. o. za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 4. mil. Kč bez DPH, kterou kupující 
uhradí do 14 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy.    
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí:  
 
451/Z/230712 Předložené informace o stavu realizace projektu Město Moravská 

Třebová – odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace 
ČOV za měsíce květen a červen 2012.  

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ruší:  
 
452/Z/230712 Své usnesení č. 324/Z/130212, kterým byl schválen prodej objektů 

kotelen č. p. 1473 na pozemku parc. č. 2666/2, včetně pozemku 
parc. č. 2666/2 o výměře 453 m2 na ul. Západní,  č. p. 1513 na 
pozemku parc. č. 2711/99, včetně pozemku parc. č. 2711/99 o 
výměře 175 m2 na ul. Jiráskově, vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová,  včetně technologického zařízení a teplovodních 
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kanálů firmě Vytep Uničov s. r. o. za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 4. mil. Kč, kterou kupující uhradí do 14 dnů ode dne 
podpisu kupní smlouvy.    
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
V Moravské Třebové 23.07.2012 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 

Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát 
                místostarosta                                                                  místostarosta 
 


