
Město Moravská Třebová 1

Usnesení zastupitelstva města ze dne 11.03.2013

Usnesení
z  21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 
11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  
za účasti .. členů zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města schvaluje:

580/Z/110313 Předložený program zasedání zastupitelstva města.

581/Z/110313 Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

582/Z/110313 Tyto závazné ukazatele, jimiž se povinně budou řídit:

a) rada města

celkové rozpočtové příjmy města na rok 2013 256 430,00 tis. Kč

zapojení finančních zdrojů základního běžného účtu z roku 2012 5 000,00 tis. Kč

zapojení finančních zdrojů účelových fondů  města z roku 2012 230,00 tis. Kč

investiční úvěr na realizaci projektu OUSB 3 115,00 tis. Kč

půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OUSB 4 950,00 tis. Kč

celkové rozpočtové zdroje 269 725,00 tis. Kč

celkové rozpočtové výdaje města na rok 2013 264 365,00 tis. Kč

splátky jistin úvěrů a půjček 5 360,00 tis. Kč

celkové rozpočtové potřeby 269 725,00 tis. Kč

daňové příjmy 109 390,00 tis. Kč

přijaté dotace (investiční i neinvestiční) 117 811,20 tis. Kč

ostatní (nedaňové) příjmy 22 878,80 tis. Kč

kapitálové příjmy 6 350,00 tis. Kč

rozpočtové příjmy CELKEM 256 430,00 tis. Kč

financování - zapojení finančních prostředků ZBÚ 5 000,00 tis. Kč

financování - zapojení finančních prostředků na účelových fondech 230,00 tis. Kč

financování - investiční úvěr na realizaci projektu OUSB 3 115,00 tis. Kč

půjčka ze SFŽP na realizaci projetku OUSB 4 950,00 tis. Kč

Celkové rozpočtové zdroje 269 725,00 tis. Kč

Rozpočtové potřeby:

běžné (provozní) výdaje 148 365,00 tis. Kč

rozsáhlejší opravy (městská památková rezervace,...) 1 430,00 tis. Kč

investiční výdaje 114 570,00 tis. Kč

rozpočtové výdaje CELKEM 264 365,00 tis. Kč

financování - splátky jistiny přijatých úvěrů 5 360,00 tis. Kč

Celkové rozpočtové potřeby 269 725,00 tis. Kč
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b) příspěvkové organizace zřízené městem – příspěvek na činnost 
organizace

Sociální služby města Mor. Třebová 2 600,00 tis. Kč

Kulturní služby města  Mor. Třebová 8 400,00 tis. Kč

Zakladní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 2 263,00 tis. Kč

Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 5 087,00 tis. Kč

Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21 okres Svitavy 1 575,00 tis. Kč

I. Mateřská škola Piaristická 137, Mor. Třebová, okres Svitavy 1 420,00 tis. Kč

II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Mor. Třebová, okres Svitvy 1 305,00 tis. Kč

Základní umělecká škola Mor. Třebová 1 190,00 tis. Kč

Dům dětí a mládeže Mor. Třebová 890,00 tis. Kč

Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Mor. Třebové 2 835,00 tis. Kč

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

583/Z/110313 Poskytnutí finančních příspěvků a následné uzavření dohod s 
příjemci (na účely uvedené v tabulkové části rozpočtu města) takto:

DECARO RMG s.r.o. 20.000 Kč
Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 13.000 Kč
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 42.000 Kč
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ  Mor. Třebová 20.000 Kč
Oblastní charita Moravská Třebová   5.000 Kč
Regionální sdružení sportů Svitavy          0 Kč
Sdružení přátel KD v Boršově 50.000 Kč
NIPI ČR, KO PK, o.s., středisko sociálních služeb Salvia 20.000 Kč
ZO SBTS Mor. Třebová 35.000 Kč
Zdeněk Kopetzký 40.000 Kč
Lukáš Komprda 10.000 Kč
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – agility 10.000 Kč
Autoklub Moravská Třebová v AČR 30.000 Kč
TJ SOKOL Boršov 75.000 Kč
Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela o.s. 25.000 Kč
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová 30.000 Kč
ZO ČSOP Zelené Vendolí 10.000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Udánky 25.000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Sušice 35.000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Boršov 20.000 Kč
Grant v rámci projektu ZM 40.000 Kč
Národní síť zdravých měst 21.000 Kč
Svaz měst a obcí ČR 25.000 Kč
Českomoravské pomezí 42.000 Kč
CELKEM           643.000 Kč

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

584/Z/110313 Dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích, poskytnutí 
peněžitých darů dle návrhu rozpočtu města ve výši 500 Kč občanům 
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města, kteří v roce 2013 dosáhnou významného životního jubilea 
(80 let, 85 let, 90 let, 91 let, 92 let, 93 let,...), mimo občanů trvale 
žijících v zařízení sociálních služeb.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

585/Z/110313 Uzavření smluv o poskytnutí investičních dotací a provozních 
příspěvků z rozpočtu města v roce 2013:

1. Smlouvy s TJ Slovan Moravská Třebová, IČ: 43508511 o 
poskytnutí finančního příspěvku na provoz tělovýchovné jednoty 
v roce 2013 ve výši 7.276.000 Kč.

2. Smlouvy o poskytnutí investiční dotace s TJ Slovan Moravská 
Třebová, IČ: 43508511 v roce 2013 ve výši 50.000 Kč na 
pořízení časomíry pro potřeby oddílů tělovýchovné jednoty.

3. Dodatku č. 7 smlouvy o partnerství s Oblastní charitou Moravská 
Třebová, se sídlem Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, 
IČ: 65189418 (předmětem partnerství je realizace projektu 
„Stacionář“), který upravuje výši příspěvku města na částečné 
krytí provozu Stacionáře v roce 2013 ve výši 300.000 Kč.

4. Smlouvy o poskytnutí příspěvku města ve výši 100.000 Kč 
Oblastní charitě Moravská Třebová, se sídlem Kostelní nám. 3, 
571 01 Moravská Třebová, IČ: 65189418 na částečné krytí 
provozu sociálně akviziční služby pro rodiny s dětmi „Šance pro 
rodinu“ v roce 2013.

5. Dodatku č. 9 smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární 
ochrany s obcí Staré Město, se sídlem Staré Město 145, IČ: 
277380, který upravuje výši příspěvku města na provoz JPO II 
(440.000 Kč) v roce 2013.

6. Smlouvy o poskytnutí investiční dotace s obcí Staré Město, se 
sídlem Staré Město 145, IČ: 277380, ve výši 160.000 Kč na 
pořízení vozidla pro potřeby JPO II.

7. Dodatku č. 2 smlouvy o spolupráci v oblasti propagace města 
s Ester Dvořákovou Tesolin, se sídlem Útěchov 83, 571 01, IČ: 
73583103, který upravuje výši příspěvku na výkon činnosti 
Turistického informačního centra v roce 2013 (565.000 Kč).

8. 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 restaurování varhan ve farním kostele 
Nanebevzetí Panny Marie.

9. Smlouvy o poskytnutí investiční dotace TĚLOVÝCHOVNÉ 
JEDNOTĚ SOKOL BORŠOV, se sídlem Boršov 225, Moravská 
Třebová,  IČ: 49326899 ve výši 50.000 Kč na částečné krytí 
nákladů na vybudování oplocení areálu fotbalového stadionu.

10.Smlouvy o poskytnutí investiční dotace s Nemocnicí následné 
péče Moravská Třebová, se sídlem Svitavská 25, 571 01 
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Moravská Třebová, IČ: 00193895, ve výši 500.000 Kč na 
digitalizaci rentgenového pracoviště.

11.Smlouvy s Regionem Moravskotřebovska a Jevíčska, se sídlem 
nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 
69834458 o poskytnutí členského příspěvku v roce 2013 ve výši 
266.000 Kč (25 Kč na 1 obyvatele města).

12.Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s Občanským 
sdružením Bonanza, se sídlem Vendolí 308, 569 14 Vendolí, IČ: 
26673703, ve výši 150.000 Kč na realizaci projektů prevence 
kriminality Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně 
aktivizační služby Drž se na uzdě! v roce 2013.

13.Smlouvy se Střediskem kulturních služeb města Svitavy, se 
sídlem Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy, IČ: 13584456 o 
poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2013 ve výši 150.000 Kč
na přípravu a konání 2. ročníku hudebního festivalu Hřebečský 
slunovrat.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

586/Z/110313 Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o půjčce z FRB, kterým se mění 
výše poskytnuté půjčky, podle předloženého návrhu. 

Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

587/Z/110313 Předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Moravská 
Třebová č. 1/2013, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2012, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

588/Z/110313 Prodej bytové jednotky č. 807/1 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, 
včetně podílu id. 37/625 na pozemku parc. č. 1374, 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 154.311 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

589/Z/110313 Prodej:  

1. Podílu o velikosti ideálních 1310/10000 na pozemku parc. č. 
789/2 o výměře 75 m2 , kultura zahrada a na pozemku parc. č. 
789/1 o výměře 586 m2, kultura zahrada vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Olomoucká za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 10.391 Kč, která bude 
žadatelkou uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále 
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kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  
s prodejem, a to ve výši  1.324 Kč.

2. Podílu o velikosti ideálních 2407/20000 na pozemku parc.č. 
789/2 o výměře 75 m2, kultura zahrada a na pozemku parc.  č. 
789/1 o výměře 586 m2, kultura zahrada vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Olomoucká za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč 9.546, která bude 
žadatelkou uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále 
kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  
s prodejem, a to ve výši  662 Kč.

3. Podílu o velikosti ideálních 2701/10000 na pozemku parc.č. 
789/2 o výměře 75 m2, kultura zahrada a na pozemku parc. č. 
789/1 o výměře 586 m2, kultura zahrada vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Olomoucká za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč 21.424, která bude 
žadatelkou uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále 
kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  
s prodejem, a to ve výši  1.324 Kč.    

4. Podílu o velikosti ideálních 1554/10000 na pozemku  parc. č. 
789/2 o výměře 75 m2, kultura zahrada a na pozemku parc. č. 
789/1 o výměře 586 m2, kultura zahrada vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Olomoucká za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč 12.325, která bude 
žadatelkou uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále 
kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  
s prodejem, a to ve výši  1.324 Kč.

5. Podílu o velikosti ideálních 2407/20000 na pozemku  parc. č. 
789/2 o výměře 75 m2, kultura zahrada a na pozemku parc.č. 
789/1 o výměře 586 m2, kultura zahrada vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Olomoucká za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč 9.546, která bude 
žadatelkou uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále 
kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  
s prodejem, a to ve výši  662 Kč.

6. Podílu o velikosti ideálních 2028/10 000 na pozemku  parc. č. 
789/2 o výměře 75 m2, kultura zahrada a na pozemku parc. č. 
789/1 o výměře 586 m2, kultura zahrada vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Olomoucká za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč 16.086, která bude 
žadateli uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující 
před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  
s prodejem, a to ve výši  1.324 Kč.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

590/Z/110313 Prodej pozemku parc. č. 789/3 o výměře 36 m2, kultura zahrada 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Olomoucká za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 4.320 Kč, která bude 
žadateli uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující před 
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podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související s prodejem, a to 
ve výši 370 Kč.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

591/Z/110313 Prodej pozemku parc. č. 789/4 o výměře 8 m2, kultura zahrada 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Olomoucká za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 960 Kč, která bude 
žadatelem uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující 
před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související 
s prodejem, a to ve výši 90 Kč.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

592/Z/110313 Prodej pozemku parc. č. 2793/5 o výměře 404 m2, kultura ostatní
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Předměstí, ul. Dr. Janského za vzájemně sjednanou kupní cenu ve 
výši 48.480 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy. Dále kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí 
náklady související s prodejem, a to ve výši  7.865  Kč.       

Pozemek parc. č. 2793/5 bude zatížen věcnými břemeny práva 
vstupu na tento pozemek za účelem 

- údržby a opravy plynovodního vedení ve prospěch vlastníka 
plynovodního vedení

- údržby a opravy veřejného osvětlení ve prospěch vlastníka 
veřejného osvětlení

- údržby a opravy sítě elektrotechnické komunikace společnosti 
Telefónica Czech Republic.      

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

593/Z/110313 Směnu pozemků mezi městem Moravská Třebová a manželi 
Petrem a Janou Zomberovými:  

1. Město Moravská Třebová převede pozemek parc. č. 3808/32 o 
výměře 35 m2, kultura ostatní plocha a  pozemek st. 655/1 o 
výměře 21 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří vše v obci 
Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové do vlastnictví manželů Jany a Petra Zomberových.  

2.  Manželé Jana a Petr Zomberovi převedou pozemek parc. č. 
3899 o výměře 59 m2, kultura ostatní plocha v obci Moravská 
Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové do vlastnictví města 
Moravská Třebová.  

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

594/Z/110313 Uzavření dohody o úhradě dluhu ve výši 54.247 Kč tak, že uhradí 
tuto částku v 35 pravidelných měsíčních splátkách.  

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
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595/Z/110313 Předložený plán jednání finančního výboru zastupitelstva města na 
rok 2013.

Z: Ing. Miloš Mička, předseda výboru

Zastupitelstvo města neschvaluje:

596/Z/110313 Prominutí nájemného za rok 2012 za nebytový prostor na ul. 
Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové ve výši 37.960 Kč.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Zastupitelstvo města bere na vědomí:

597/Z/110313 Předloženou informaci týkající se  problematiky záškoláctví ve 
správním obvodu Moravské Třebové - obce s rozšířenou 
působnosti, včetně pravidel společného postupu základních škol ve 
městě a města zastoupeného odborem sociálních věcí a 
zdravotnictví městského úřadu, oddělením sociálně právní ochrany 
dětí, při řešení záškoláctví.

598/Z/110313 Předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města
ze dne 27.02.2013.

599/Z/110313 Předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města 
ze dne 25.02.2013.

600/Z/110313 Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro 
strategický rozvoj města ze dne 14.02.2013.

601/Z/110313 Předloženou zprávu o činnosti Městské policie Moravská Třebová 
za období leden až prosinec 2012.

602/Z/110313 Předložené vyhodnocení bezpečnostní situace v obvodu Obvodního 
oddělení Policie ČR Moravská Třebová za rok 2012. 

603/Z/110313 Předložené informace o stavu realizace projektu Město Moravská 
Třebová – odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace 
ČOV. 

Zastupitelstvo města ukládá:

604/Z/110313 Radě města předložit na další jednání zastupitelstva města tisk: 
Informace o aktivitách Sdružení regionu MTJ za rok 2012, včetně 
jeho hospodaření.

Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města
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Usnesení zastupitelstva města ze dne 11.03.2013

T: 15.04.2013

Zastupitelstvo města ruší:

605/Z/110313 Své usnesení č. 572/Z/110213, kterým schválilo směnu pozemků 
mezi městem Moravská Třebová a manželi Petrem a Janou 
Zomberovými:  

1. Město Moravská Třebová převede pozemek parc. č. 3808/32 o 
výměře 35 m2, kultura ostatní plocha a  pozemek st. 665/1 o 
výměře 21 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří vše v obci 
Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové do vlastnictví manželů Jany a Petra Zomberových.  

2. Manželé Jana a Petr Zomberovi převedou pozemek parc. č. 
3899 o výměře 59 m2, kultura ostatní plocha v obci Moravská 
Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové do vlastnictví města 
Moravská Třebová.  

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

V Moravské Třebové 11.03.2013
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

JUDr. Miloš Izák
starosta města

Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát
                místostarosta                                                                 místostarosta




