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Usnesení 
 

z 11. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 
08.02.2016 od 15:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 

  
 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
285/Z/080216: 

Předložený program jednání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová s 
provedenou změnou (tisk č. 11 zařazen jako 4. bod jednání, tisk č. 26 zařazen jako 
5. bod jednání). 
 
286/Z/080216: 

Měsíční odměny a příplatky neuvolněným členům zastupitelstva města s účinností od 
01.03.2016 takto: 

 odměna neuvolněnému místostarostovi  ……….……..  23.171 Kč 

 odměna členu rady ……………………………………..…  2.122 Kč 

 odměna předsedovi výboru zastupitelstva města …..…  1.758 Kč 

 odměna předsedovi komise rady města ………..……...  1.388 Kč 

 odměna členu výboru zastupitelstva města …..……..…     774 Kč 

 odměna členu komise rady města ……………..……..…     774 Kč 

 odměna členu zastupitelstva města ………………....….     490 Kč 

 příplatek podle počtu obyvatel …………………….…….     384 Kč 

Příslušná odměna náleží 

- novému členu zastupitelstva ode dne, kdy se stal členem zastupitelstva 
- členu zastupitelstva ode dne, kdy byl zvolen do příslušné funkce. 

V případě souběhu výkonu několika funkcí bude neuvolněnému členovi 
zastupitelstva města poskytnuta měsíční odměna podle funkce, za kterou lze 
poskytnout nejvyšší odměnu. 

 

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
287/Z/080216: 

Předložený plán práce Kontrolního výboru zastupitelstva města na rok 2016. 

 

Z: Josef Odehnal, předseda výboru 
 
288/Z/080216: 

Předložený plán činnosti finančního výboru zastupitelstva města na rok 2016. 
 

Z: Miroslav Jurenka, vedoucí výboru 
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289/Z/080216: 

Vklad majetku města inv. č. 2875 TS – vodovodní přípojka – napojení – Mor. 
Třebová (FO) v pořizovací ceně 6.700 Kč do dobrovolného svazku obcí Skupinový 
vodovod Moravskotřebovska, IČO: 72053453, se sídlem nám. T. G. Masaryka 29, 
Moravská Třebová za podmínek § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
290/Z/080216: 

Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 9/2015 rozpočtu města, kterou byly změněny 
závazné ukazatele na rok 2015 takto (v tis. Kč): 

a) závazné ukazatele stanovené radě města 

  
b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace 

  
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
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291/Z/080216: 

Uzavření dohody o úhradě dluhu ve výši 67.696 Kč ve splátkách tak, že pan K. 
uhradí tuto částku v 68 pravidelných měsíčních splátkách. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
292/Z/080216: 

Změnu zástupce města Moravská Třebová v MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko 
o.p.s. (MAS MTJ), IČO: 27505189 tak, že počínaje dnem 09.02.2016 bude město 
zastupovat místostarosta Ing. Pavel Brettschneider. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
 
293/Z/080216: 

Uzavření předložené kupní smlouvy, kterou společnost RWE GasNet, s.r.o., IČO: 
27295567 se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, odkoupí od Města Moravská 
Třebová plynárenské zařízení: Moravská Třebová – průmyslová zóna Západní, č. 
stavby: 8800078922, za cenu 1.167.706 Kč včetně DPH. 

 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
294/Z/080216: 

Odstoupení od kupní smlouvy mezi městem a společností ALZCARE a.s. Ústí nad 
Orlicí, ve věci  prodeje domu č. p. 1337, který je součástí  pozemku parc. č. 1193/9 o 
výměře  457 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. 
1193/10 o výměře 475 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 1193/11 o 
výměře 261 m2, druh pozemku ostatní plocha a pozemku parc. č. 1193/3 o výměře 
3.912 m2 , druh pozemku ostatní plocha vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová dle předloženého návrhu.  

 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
295/Z/080216: 

Prodej pozemku parc. č. 2942 o výměře 302 m2, druh pozemku ostatní komunikace a 
pozemku parc. č. 2943/2 o výměře 199 m2, druh pozemku orná půda vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová společnosti ATEK s.r.o. se sídlem Moravská 
Třebová, Předměstí, ul. Svitavská 1599/66, Moravská Třebová za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 135.270 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy. 
  
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
 
296/Z/080216: 
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Prodej pozemku parc. č. 58/3 o výměře 39 m2, druh pozemku ostatní plocha  a 
pozemku parc. č. 61/4 o výměře 51 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Farní za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 24.300 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. V kupní 
smlouvě bude zřízena služebnost cesty ve prospěch nemovitosti – pozemku parc. č. 
62, jehož součástí je stavba č. p. 5, na ul. Cihlářově č. o.15 v Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
297/Z/080216: 

Prodej  části pozemku parc. č. 2711/69 (jedná se cca o 170 m2) o celkové výměře 
6.887 m2, druh pozemku zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Jiráskova za účelem výstavby ocelové akumulační nádrže a budovy trafostanice 
společnosti VYTEP UNIČOV s.r.o. se sídlem Bratří Čapků 821, Uničov za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 326,70 Kč/m2  (včetně DPH). Nad rámec kupní ceny 
uhradí kupující všechny účelně vynaložené výdaje zejména náklady na geometrický 
plán.  

Nejdříve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a přesná výměra bude po 
dostavbě staveb určena geometrickým plánem. 
  
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
298/Z/080216: 

Směnu pozemku parc. č. 3348/11 o výměře 11 m2, druh pozemku ostatní plocha a 
pozemku parc. č. 3395/8 o výměře 186 m2, druh pozemku orná půda z vlastnictví 
města za pozemek parc. č.  3110/18 o výměře 253 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
který vznikl dle geometrického plánu č. 2768-267/2015 a pozemek parc. č. 3110/11 o 
výměře 5 m2, druh pozemku ostatní plocha.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
299/Z/080216: 

Podání žádosti a následné uzavření smlouvy na převod pozemku p. č. 3409 druh 
pozemku ostatní plocha, o výměře 42069 m2 a p. č. 3362 druh pozemku ostatní 
plocha, o výměře 2976 m2 v obci a katastrálním území Linhartice z vlastnictví 
Pardubického kraje do vlastnictví města Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
 
 
300/Z/080216: 

Podání žádosti a následné uzavření smlouvy na převod pozemku p. č. 3533 druh 
pozemku ostatní plocha, o výměře 2898 m2 a p. č. 3418 druh pozemku ostatní 
plocha, o výměře 1360 m2 v obci a katastrálním území Linhartice z vlastnictví ČR, 
Ředitelství silnic a dálnic do vlastnictví města Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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301/Z/080216: 

Podání žádosti o převod a následné bezúplatné nabytí do majetku města, a to 
pozemku parc. č. 1738/41 o výměře 19 m2 , druh pozemku ostatní plocha,  pozemku 
parc. č. 1738/7 o výměře 473 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 
1738/39 o výměře 197 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 1738/43 o 
výměře 886 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 1738/44 o výměře 9 
m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 1738/40 o výměře 31 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 1738/38 o výměře 11 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, pozemku parc. č. 1738/13 o výměře  70 m2, druh pozemku ostatní 
plocha a pozemku parc. č. 1738/15 o výměře 35 m2, druh pozemku ostatní plocha 
vše v obci vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová a pozemku parc. č. 
3476/3 o výměře 932 m2, druh pozemku ostatní plocha a pozemku parc. č. 3476/4 o 
výměře 115 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci Moravská Třebová a k.ú. 
Boršov u Moravské Třebové z vlastnictví Pardubického kraje, Komenského náměstí 
125, Pardubice - Staré Město. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
302/Z/080216: 

Podání žádosti o převod a následné nabytí do majetku města od ČR Povodí Moravy, 
a to pozemků parc. č.:  

a) 1735/13 o výměře 57 m2, druh pozemku jiná plocha  
b) 1735/34 o výměře 185 m2, druh pozemku ostatní plocha 
c) 1735/35 o výměře 348 m2, druh pozemku ostatní plocha 
d) 1735/36 o výměře 167 m2, druh pozemku ostatní plocha 
e) 1735/37 o výměře 154 m2, druh pozemku ostatní plocha 
f) 4001/2 o výměře 97 m2, druh pozemku ostatní plocha 
g) 4001/4 o výměře 94 m2, druh pozemku ostatní plocha                 

vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
 
Zastupitelstvo města neschvaluje: 
 
303/Z/080216: 

Poskytnutí finančních příspěvků následujícím poskytovatelům sociálních služeb na 
pobytové služby občanů města Moravská Třebová v roce 2016: 

 Domov na rozcestí Svitavy, IČO: 70157286 (1 klientka) 

 Domov u studánky, Anenská Studánka, IČO: 00854310 (2 klienti) 

 Domov na zámku Bystré, IČO: 75007932 (2 klienti) 
z důvodu velkého objemu příspěvků poskytovaných provozovatelům sociálních 
služeb na území města z rozpočtu města. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
304/Z/080216: 
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Poskytnutí finančního příspěvku poskytovateli sociálních služeb Farní charita 
Litomyšl, IČO: 47489839 na provoz odlehčovací služby v roce 2016 z důvodu 
velkého objemu příspěvků poskytovaných provozovatelům sociálních služeb na 
území města z rozpočtu města. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
305/Z/080216: 

Uzavření smíru ve věci probíhajícího soudního sporu mezi společností 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO: 47116901, se sídlem Nábřežní 4, 
Praha 5 (VRV a.s.) a městem Moravská Třebová, tedy neschvaluje uhradit 
požadovanou platbu 1.300.000,- Kč (slovy: jedenmiliontřistatisíckorunčeských) 
společnosti VRV  a.s.  jako  redukovanou úhradu za činnost správce stavby i v roce 
2014 dle mandátní smlouvy uzavřené dne 24.02.2010. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
306/Z/080216: 

Předloženou informaci o plnění usnesení Zastupitelstva města Moravská Třebová. 
 
307/Z/080216: 

Rezignaci Libora Truhláře na funkci člena výboru zastupitelstva města pro 
strategický rozvoj města. 
 
308/Z/080216: 

Předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 
18.11.2015 včetně jeho příloh – zápisy 5 až 11/2015 a zápis z jednání kontrolního 
výboru ze dne 27.1.2016. 
 
309/Z/080216: 

Předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze dne 
01.02.2016.  
 
310/Z/080216: 

Předložený zápis z jednání vyjednávacího týmu pro odkoupení areálu Miltry ze dne 
27.01.2016. 
 
311/Z/080216: 

Informace o možných dotačních zdrojích pro revitalizaci brownfileds. 
 
312/Z/080216: 

Předložený seznam objektů v majetku města, které lze nabídnout k prodeji. 
 
313/Z/080216: 
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Předloženou informaci o žalobkyní - Kongregací Sester Neposkvrněného Početí 
Panny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi - podané žalobě o určení vlastnického 
práva k nemovitostem v areálu Sociálních služeb města Moravská Třebová a o 
přípravě města na jednání v této věci. 
 
 
Zastupitelstvo města jmenuje: 
 
314/Z/080216: 

Návrhovou komisi ve složení: 

 Mgr. Petr Vágner,                             

 Ing. Milan König,  

 Ing. Miloš Mička. 
 

315/Z/080216: 

Ověřovatele zápisu: 

 Milada Horáková,                             
 Mgr. Lenka Bártová. 

 

316/Z/080216: 

Milana Štrajta do funkce člena výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj 
města. 
 
Z: Ing. Václav Mačát, předseda výboru 

 
317/Z/080216: 

Jiřího Vopařila do funkce člena finančního výboru zastupitelstva města. 
 
Z: Miroslav Jurenka, předseda výboru 
 
318/Z/080216: 

Radovana Zobače velitelem Městské police Moravská Třebová ke dni 08.02.2016.  
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
 
Zastupitelstvo města ruší: 
 
319/Z/080216: 

Vnitřní předpis č. 7/2011, Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města 
Moravská. Třebová. 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 
320/Z/080216: 
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Své usnesení č. 536/Z/031212, kterým bylo schváleno uzavření předložené kupní 
smlouvy mezi městem Moravská Třebová a ALZCARE a.s. Ústí nad Orlicí o prodeji 
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 do vlastnictví ALZCARE a.s.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
 
V Moravské Třebové 08.02.2016 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


