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Usnesení
z  23. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 
03.06.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  
za účasti 16 členů zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města schvaluje:

630/Z/030613 Předložený program zasedání zastupitelstva města.

631/Z/030613 Prominutí pohledávek z hospodářské činnosti města v souhrnné 
výši 1.139.213,68 Kč, v souladu s předloženým návrhem.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

632/Z/030613 Účetní závěrku za rok 2012 a závěrečný účet města Moravská
Třebová za rok 2012 bez výhrad takto (v Kč):

Výsledek rozpočtového hospodaření roku 2012:

Upravený rozpočet Skutečnost k 31.12.2012
rozpočtové příjmy (po konsolidaci) 304 165 000,00 Kč 304 714 848,06 Kč

rozpočtové výdaje (po konsolidaci) 362 170 000,00 Kč 353 702 205,34 Kč
saldo příjmů a výdajů -58 005 000,00 Kč -48 987 357,28 Kč

financování (po konsolidaci) 58 005 000,00 Kč 48 987 357,28 Kč

Stavy na bankovních účtech města k 31.12.2012:

k 1.1.2012 k 31.12.2012
základní běžný účet 36 089 699,23 Kč 31 618 713,04 Kč

fond rozvoje bydlení 163 727,19 Kč 191 085,74 Kč
sociální fond 10 002,93 Kč 34 439,26 Kč

Rozpočtové prostředky CELKEM 36 263 429,35 Kč 31 844 238,04 Kč

depozitní účet 4 400 488,34 Kč 4 000 670,08 Kč

Mimorozpočtové prostředky CELKEM 4 400 488,34 Kč 4 000 670,08 Kč

účet hospodářské činnosti 8 271 445,39 Kč 1 940 724,07 Kč

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

633/Z/030613 Vypořádání hospodářského výsledku z hlavní i hospodářské činnosti 
města za rok 2012 takto:

Ztráta po zdanění:
 hlavní činnost:  -7.095.269,26 Kč 
 hospodářská činnost:  -6.356.965,54 Kč  
 převést na účet  432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z 
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minulých let.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

634/Z/030613 Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 6/2013  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 1 175,00 257 605,00

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 1 175,00 270 900,00

Rozpočtové potřeby:

Rozpočtové výdaje CELKEM 1 175,00 265 540,00

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 1 175,00 270 900,00269 725,00

rozpočet 2013
před úpravou

256 430,00

5 230,00

269 725,00

264 365,00

5 360,00

3 115,00

b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace 

úprava 

příspěvku

příspěvek 2013      

po úpravě

Kulturní služby města  Mor. Třebová 8 400,00 130,00 8 530,00

Zakladní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179 2 264,50 517,06 2 781,56

Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351 5 087,00 50,00 5 137,00

Základní umělecká škola Mor. Třebová 1 190,00 9,80 1 199,80

Dům dětí a mládeže Mor. Třebová 910,00 55,00 965,00

 příspěvek 2013 

před úpravou

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

635/Z/030613 Odstoupení od smlouvy č. OF 0005/2013 o poskytnutí investiční 
dotace ve výši 50.000 Kč na pořízení časomíry pro potřeby oddílů 
tělovýchovné jednoty uzavřené s TJ Slovan Moravská Třebová, IČ: 
43508511 (v souladu s usnesením č. 585/Z/110313).

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

636/Z/030613 Uzavření dodatku č. 1 smlouvy s TJ Slovan Moravská Třebová, IČ: 
43508511, kterým se upravuje výše příspěvku na provoz 
tělovýchovné jednoty v roce 2013 z původní výše 7.276.000 Kč na 
výši 7.326.000 Kč.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
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637/Z/030613 Následující rozpočtové opatření č. 7/2013 rozpočtu města:

Rozpočtové výdaje:

- Příspěvek na provoz Turistického informačního centra Moravská 
Třebová:  15.000 Kč

- Účelově nespecifikovaná provozní rozpočtová rezerva: -15.000 
Kč

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

638/Z/030613 Uzavření dodatku č. 3 smlouvy o spolupráci v oblasti propagace 
města s Ester Dvořákovou Tesolin, se sídlem Útěchov 83, 571 01, 
IČ: 73583103, v souladu s předloženým návrhem.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

639/Z/030613 Rozpočtový výhled města na období 2014 – 2019 dle předloženého 
návrhu.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

640/Z/030613 Uzavření dohod podle § 178 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění platném do 31.12.2012, 
s příslušnými obcemi, předmětem kterých bude úhrada 
neinvestičních výdajů připadajících na jednoho žáka za rok 2012 ve 
výši 5.000 Kč.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

641/Z/030613 Členství města v zájmovém sdružení právnických osob Asociace 
měst pro cyklisty.

Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta města

642/Z/030613 2 dražební vyhlášky dobrovolných dražeb konaných dne 20.07.2013 
dle předloženého návrhu v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb., o 
veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, na prodej 
nemovitostí: 

1. Bytová jednotka č. 352/11 nacházející se v budově č. p. 352, č.o. 
38 na ul. Olomoucká v Moravské Třebové, na stavebním 
pozemku parc. č. 2254, včetně podílu id. 325/10000 na 
společných částech budovy a na předmětném stavebním 
pozemku v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
obce Předměstí

Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 183.000 Kč

2. Bytová jednotka č. 169/4 v budově č. p. 169, č.o. 8 na ul. 
Cihlářově v Moravské Třebové, na stavebním pozemku parc. č.
102/1, včetně podílu id. 1386/10000 na společných částech 
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budovy a na předmětném stavebním pozemku v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část obce Město 

Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 450.000 Kč

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

643/Z/030613 11 dražebních vyhlášek opakovaných dobrovolných dražeb 
konaných dne 20.07.2013 dle předloženého návrhu v souladu se 
zákonem č. 26/2000Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších 
předpisů na prodej nemovitostí: 

1. 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 
v obci a k.ú. Moravská Třebová, část obce Město   

Výchozí cena nemovitosti pro dražbu: 450.000 Kč        

2. Bytový dům na ul. Krátké č.p. 219, č.o. 6 na stavebním pozemku 
parc. č. 234/3 o výměře 191 m2, kultura zastavěná plocha a 
nádvoří vše v obci a k.ú. Moravská Třebová, část obce Město

Výchozí cena nemovitosti pro dražbu: 650.000 Kč     

3. 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 v obci a 
k.ú. Moravská Třebová, část obce Předměstí

Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 303.000 Kč

4. 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 849, včetně podílu ve výši 1/7 na stavebním pozemku 
parc.č. 849   v obci a k.ú. Moravská Třebová, část obce 
Předměstí   

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 300.000 Kč

5. 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 v obci a k.ú. 
Moravská Třebová, část obce Předměstí

Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 100.000 Kč

6. 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 v obci a k.ú. 
Moravská Třebová, část obce Předměstí

 Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 120.000 Kč
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7. 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

8. 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

9. 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

10.Pozemek parc. č. 2055/95 o výměře 1.576 m2, kultura orná půda 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 608.000 Kč

11.Pozemek parc. č. 2055/96 o výměře 1.144 m2, kultura orná půda 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 457.600 Kč

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

644/Z/030613 Prodej podílu id. 5242/10000 na pozemku parc. č. 613/1 o výměře 
458 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Jiráskova za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 43.200 Kč, která bude žadatelem uhrazena před 
podpisem kupní smlouvy.    

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

645/Z/030613 Prodej podílu id. 1977/10000 na pozemku parc. č. 613/1 o výměře 
458 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Jiráskova za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 16.300 Kč, která bude žadatelem uhrazena před 
podpisem kupní smlouvy.    

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

646/Z/030613 Prodej pozemku parc. č. 4638 o výměře 149 m2, kultura zahrada 
v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 17.880 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

647/Z/030613 Prodej  pozemku st. 383/2 o výměře 22 m2, kultura zastavěná 
plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 835/5 o výměře 59 m2, kultura 
zahrada vše v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov 
u Moravské Třebové za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
6.770 Kč, která bude žadateli uhrazena před podpisem kupní 
smlouvy. Dále kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí 
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náklady související s prodejem, a to ve výši 5.188 Kč.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

648/Z/030613 Prodej bytové jednotky č. 806/3 na ul. Školní č. o. 2, č. p. 806, 
včetně podílu id. 3495/52351 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 159.190 Kč, platnou pouze v případě, že ji kupující uhradí do 
60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Pokud nebude tato 
podmínka splněna, nebude kupující poskytnuta 5 % sleva dle 
směrnice č. 7/2007, kterou se stanoví pravidla pro prodej bytových 
domů a jednotek.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

649/Z/030613 Prominutí části dluhu ve výši 37.692 Kč z nájmu nebytového 
prostoru na ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové za rok 2012.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

650/Z/030613 Podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku 
města od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
pozemku p. č. 2040/6 o výměře 413 m2, kultura ostatní plocha 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

651/Z/030613 Uplatnění předkupního práva města vyplývajícího z kupní smlouvy 
uzavřené dne 03.11.1995 k pozemku parc. č. 1741/2 o výměře 
1 820 m2, kultura ostatní plocha v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Dvorní. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

652/Z/030613 Vyplacení úhrady nájemného za užívání pozemků parc. č. 1405/1 o 
celkové výměře 3 465 m2, kultura ovocný sad, parc. č. 1405/8 o 
celkové výměře 684 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří a parc. 
č. 1405/12 o celkové výměře 237 m2, kultura ovocný sad městem 
Moravská Třebová zpětně za období od 14. května 1997 do 13. 
prosince 2009 ve výši 1.668 €. Vyplacení tohoto nájemného je 
vázáno na uzavření řádné nájemní smlouvy.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

653/Z/030613 Změny stanov DSO Českomoravské pomezí týkající se schvalování 
účetní závěrky dle předloženého návrhu.

Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města
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654/Z/030613 Nominaci starosty města JUDr. Miloše Izáka pro jednání  řádné 
Valné hromady akcionářů na 18. 6. 2013 – volby do představenstva 
firmy Liko Svitavy, a to na období let 2013 – 2016.

Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města

Zastupitelstvo města bere na vědomí:

655/Z/030613 Předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města.

656/Z/030613 Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro 
strategický rozvoj města ze dne 10.05.2013.

657/Z/030613 Předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města 
ze dne 22.05.2013 včetně příloh č.1, 2 a 3.

658/Z/030613 Předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města 
ze dne 29.05.2013.
  

659/Z/030613 Předložený závěrečný účet a rozbor hospodaření za hlavní 
(rozpočtové) hospodaření a za vedlejší hospodářskou činnost města 
za rok 2012.

660/Z/030613 Předložený rozbor hospodaření města k 30.04.2013.

661/Z/030613 Předložený zápis z valné hromady DSO Českomoravské pomezí ze 
dne 15.05.2013.

662/Z/030613 Předložený závěrečný účet DSO Českomoravské pomezí za rok 
2012 spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření DSO 
Českomoravské pomezí za rok 2012.

663/Z/030613 Předložené informace o stavu realizace projektu Město Moravská 
Třebová – odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace 
ČOV. 

Zastupitelstvo města ukládá:

664/Z/030613 Radě města předložit ucelenou zprávu o postupu příprav na
dokončení stavby odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a 
modernizace ČOV, která bude obsahovat:

- informaci o stavu výběrového řízení na dodavatele zbývajících 
prací,

- podrobný harmonogram s uvedením termínu dokončení částí 
Boršova a Udánek,
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- provedené kroky k případnému prodloužení termínu dokončení 
některé části ve vazbě k závazným termínům poskytnuté dotace.

Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města
T: 03.09.2013

665/Z/030613 Radě města zabývat se navrženým doporučením finančního výboru 
zastupitelstva města, obsaženým v zápise ze dne 29.05.2013.

Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města
T: 03.09.2013

V Moravské Třebové 03.06.2013
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

JUDr. Miloš Izák  Ing. Václav Mačát
 starosta města           místostarosta města




