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Usnesení 
 
z 8. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 15.08.2011 
od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  za účasti 18  
členů zastupitelstva města. 
 
 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
190/Z/150811 Předložený program zasedání zastupitelstva města. 

 

191/Z/150811 Ponechání infrastrukturního majetku města vedeného pod i.č. 1537 
a 1539 ve vlastnictví města Moravská Třebová (odstoupení od 
původního záměru bezúplatného převodu tohoto majetku obcím 
Radkov a Rozstání, popř. DSO Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska). 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

192/Z/150811 Odpisy pohledávek převzatých z bývalé příspěvkové organizace 
Technické služby města Moravská Třebová v souladu 
s předloženým návrhem v souhrnné výši 92.341,41 Kč a odpisy 
pohledávek z vedlejší hospodářské činnosti města v souladu 
s předloženým návrhem v souhrnné výši 1.559.234,56 Kč. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

193/Z/150811 Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 6/2011 rozpočtu města, kterou 
budou změněny závazné ukazatele na rok 2011 takto (v tis. Kč): 

a) závazné ukazatele stanovené radě města 

úprava 

rozpočtu

rozpočet 2011

po úpravě

Rozpočtové zdroje:

Rozpočtové příjmy CELKEM 9 050,00 249 140,00

Financování:

Zapojení zůstatků finančních prostředků                                                

na ZBÚ a účelových fondech k 31.12.2010 3 500,00 24 390,00

Celkové rozpočtové zdroje 12 550,00 273 530,00

Rozpočtové potřeby:

Rozpočtové výdaje CELKEM 12 550,00 268 530,00

Financování:

Splátky jistiny přijatých úvěrů 0,00 5 000,00

Celkové rozpočtové potřeby 12 550,00 273 530,00

rozpočet 2011

před úpravou

240 090,00

20 890,00

260 980,00

260 980,00

255 980,00

5 000,00
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 b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace  

úprava 

příspěvku

příspěvek 2011      

po úpravě

Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179 2 126,00 639,00 2 765,00
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351 5 022,00 33,00 5 055,00
Základní umělecká škola Mor. Třebová 1 095,00 5,00 1 100,00

Sociální služby města Moravská Třebová 200,00 2 500,00

 příspěvek 2011 

před úpravou

2 300,00  
 
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
194/Z/150811 Uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace s Aeroklubem 

Moravská Třebová, o.s. se sídlem letiště Staré Město, IČ: 00528111 
ve výši 800.000 Kč na realizaci projektu podpořeného z ROP NUTS 
II Severovýchod (vybudování asfaltové vzletové dráhy). 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

195/Z/150811 Rozpočtové opatření č. 7/2011 rozpočtu města - poskytnutí 
finančních příspěvků uvedeným subjektům takto: 

Lukáš Komprda 5 000 Kč

motocross - účast na závodech

Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy 20 000 Kč

výměnný pobyt žáků a učitelů - Lipsko

Bonus Gym Jevíčko

bojové sporty - provoz tělocvičny v Mor. Třebové, sportovní vybavení, účast 

na závodech
0 Kč

CELKEM 25 000 Kč  
 
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
196/Z/150811 Uzavření smlouvy s Regionem Moravskotřebovska a Jevíčska, se 

sídlem nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová, IČO 
69834458 o poskytnutí členského příspěvku v roce 2011 ve výši 
271.025 Kč (25 Kč na 1 obyvatele města). 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

197/Z/150811 Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s Nadačním 
fondem pro chrámové varhany v Moravské Třebové, IČO 28799984 
v roce 2011 ve výši 100.000 Kč na restaurování varhan ve farním 
kostele Nanebevzetí Panny Marie. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
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198/Z/150811 Poskytnutí stipendií studentům vysokých škol: 

1. Bc. Haně Klímové, bytem část obce Boršov č. p. 163, Moravská 
Třebová 

2. Vojtěchovi Jílkovi, bytem ul. Svitavská č. o. 32, Moravská 
Třebová 

 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

199/Z/150811 Předložený návrh na poskytnutí dotace z fondu rozvoje bydlení dle 
směrnice zastupitelstva města Moravská Třebová č. 3/2009, která 
stanovuje pravidla pro poskytování dotací na opravy, modernizace a 
údržbu domů z fondu rozvoje bydlení, žadateli: 

- Bytovému družstvu Západní 33 + 35, se sídlem   Moravská 
Třebová, Předměstí, Západní 1255/33,  ve výši 12.420 Kč na 
výměnu stoupačkových uzávěrů ÚT v bytových domech Západní 
33 a 35. 

 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

200/Z/150811 Ing. Václava Mačáta jako určeného zastupitele pro pořizování 
Změny č. 1 územního plánu Moravská Třebová. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

201/Z/150811 Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města na 
období srpen 2011 – leden 2012 v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Josef Odehnal, předseda kontrolního výboru 
 

202/Z/150811 Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011, kterou se zrušuje Vyhláška 
města Moravská Třebová – tržní řád z roku 1992. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

203/Z/150811 Prodej podílu ideálních 554/10000 stavebních parcel č. 1115, 1116 
a 1117 z celkové výměry 478 m2, kultura zastavěná plocha a 
nádvoří, část Předměstí na ul. Sluneční v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová Milanu Störovi, bytem ul. Sluneční č. o. 5, 
Moravská Třebová za  vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
7.150 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

204/Z/150811 Prodej podílu ideálních 549/10000 stavebních parcel č. 1115, 1116 
a 1117 z celkové výměry 478 m2, kultura zastavěná plocha a 
nádvoří, část Předměstí na ul. Sluneční v obci a katastrálním území 
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Moravská Třebová Pavle Slané, bytem ul. Sluneční č. o. 7, 
Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
7.084 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

205/Z/150811 Prodej podílu ideálních 2567/10000 stavební parcely č. 1171 
z celkové výměry 165 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, část 
Předměstí na ul. Sluneční v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová Martině Kalové, bytem ul. Sluneční č. o. 40, Moravská 
Třebová za  vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 11.434 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

206/Z/150811 Prodej  podílu ideálních 1233/10000 na stavebním pozemku parc. č. 
1113 o celkové výměře 159 m2, kultura zastavěná plocha a na 
stavebním pozemku parc. č. 1114 o celkové výměře 159 m2, kultura 
zastavěná plocha a nádvoří, část obce Předměstí na ul. Tyršově 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová Miroslavu a Janě 
Šebelovým, bytem Moravská Třebová, ul. Tyršova č. o. 19 za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 5.292 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

207/Z/150811 Prodej  pozemku parc. č. 2529/2 o výměře 77 m2, kultura zahrada v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí, 
ul. Garážní JUDr. Taťáně Novotné, bytem ul. Holandská č. o. 6, 
Moravská Třebová za  vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
9.240 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

208/Z/150811 Prodej  pozemku parc.č. 1144/1 o výměře 256 m2, kultura zahrada v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí, 
ul. Bezručova manželům Rudolfu a Zdeňce Šmehlíkovým, bytem ul. 
Bezručova č. o. 44, Moravská Třebová za  vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 30.720 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

209/Z/150811 Prodej pozemku parc. č. 2365/6 o výměře 9 m2, kultura zastavěná 
plocha  v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Na Stráni 
manželům Jiřímu a Věnceslavě Hrubým, bytem ul. K. Čapka č. o. 
38, Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
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2.430 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
   

210/Z/150811 Prodej  bytové jednotky č. 221/1 v domě v části obce Boršov č. p. 
221 na stavební parcele st. 388 v obci Moravská Třebová a 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, sestávající 
z kuchyně, tří pokojů, koupelny, WC, komory, chodby a balkonu o 
celkové výměře 75, 82 m2, včetně spoluvlastnického podílu 
4511/10000 na společných částech domu, na výše uvedené parcele 
a na venkovních úpravách Jitce Novotné, bytem Třebařov č. 10 za 
cenu ve výši 210.400 Kč s tím, že nejdřív bude uzavřena smlouva o 
budoucí smlouvě kupní.    
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

211/Z/150811 Bezúplatné nabytí nemovitostí budovy v části obce Předměstí č. p. 
1337 na pozemku p. č.1193/9 a pozemku p. č.1193/9, označeného 
jako zastavěná plocha o výměře 457 m2 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Nová č. o. 19 z vlastnictví 
Pardubického kraje do vlastnictví města Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

212/Z/150811 Bezúplatné nabytí nemovitostí:  
- pozemku p. č.1745/44, ostatní plocha o výměře 4.245 m2, 
- pozemku p. č.1810, trvalý travní porost o výměře 3.269 m2, 
- pozemku p. č.1850/62, ostatní plocha o výměře 6 m2,  
- pozemku p. č.2041/2, ostatní plocha o výměře 24 m2,  
- pozemku p. č.2041/6, ostatní plocha o výměře 52 m2,  
- pozemku p. č.2349/10, orná půda o výměře 20 m2 ,  
- pozemku p. č.2349/19, orná půda o výměře 10.960 m2,  
- pozemku p. č.2897, trvalý travní porost o výměře 4.411 m2  
- pozemku p. č.2898, trvalý travní porost o výměře 3.452 m2  
vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová z vlastnictví 
Pardubického kraje do vlastnictví města Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

213/Z/150811 Podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku 
města od Pozemkového fondu České republiky pozemku p. č. 678/1 
o výměře 530 m2, kultura zahrada a pozemku parc. č. 835/3 o 
výměře 305 m2, kultura orná půda vše v obci Moravská Třebová a 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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214/Z/150811 Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. 511/1 o výměře 
182 m2 a p. č. 3688/1 o výměře 114 m2 v obci Moravská Třebová a 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové z vlastnictví ČR 
Pozemkového fondu do vlastnictví města Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

215/Z/150811 Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 
PU/0521/S z Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod k projektu „Infrastruktura pro sport a volný čas 
v Moravské Třebové – I. etapa,“ který je zaregistrován 
v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod pod 
registračním číslem CZ.1.13/2.2.00/09.00521, dle předloženého 
návrhu.  
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
 
Zastupitelstvo města povoluje: 
 
216/Z/150811 V souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní škole Moravská 
Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy pro školní rok 2011/2012. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
Zastupitelstvo města doporučuje: 
 
217/Z/150811 Radě  města zabývat se závěry z kontroly kontrolního výboru, 

uvedenými v příloze č. 3 zápisu (Následná kontrola Aquaparku). 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města  
T: 24.10.2011 

 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
218/Z/150811 Předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města. 

 

219/Z/150811 Předložený výsledek jednání o rozšíření věcného břemene – práva 
chůze a jízdy a vstupu kolem celé první budovy nemocnice, která je 
ve vlastnictví města.  
 

220/Z/150811 Předložená stanoviska rady města a zodpovědných  osob 
k doporučením kontrolního výboru, uvedeným v přílohách zápisu ze 
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dne 25.05.2011 z kontrol, provedených dne 20.04., 17.05. a 
18.05.2011. 
 

221/Z/150811 Předložený zápis kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 
03.08.2011. 
 

222/Z/150811 Předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města 
ze dne 03.08.2011. 
 

223/Z/150811 Předložený rozbor hospodaření města k 30.06.2011. 
 

224/Z/150811 Předložené aktuální informace z realizace projektu „Město 
Moravská Třebová – odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a 
modernizace ČOV.“ 
 

225/Z/150811 Předloženou informaci o projektech na Knížecí louce. 
 

226/Z/150811 Informaci o zveřejnění projektů města na webových stránkách 
města. 
 

227/Z/150811 Předložené informace o úsporách u veřejných zakázek města v roce 
2011. 
 

228/Z/150811 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Městské policie Moravská 
Třebová v oblasti prevence kriminality ve školách a školských 
zařízeních ve školním roce 2010 – 2011. 
 

229/Z/150811 Předloženou Zprávu o činnosti Městské policie Moravská Třebová 
v oblasti romské problematiky ve městě Moravská Třebová 
za období od 01.03.2011 do 31.07.2011. 
 

230/Z/150811 Předloženou Zprávu o činnosti Městské policie Moravská Třebová 
v oblasti zabezpečování majetku prostřednictvím Pultu centrální 
ochrany Města Moravská Třebová za období leden až červenec 
2011. 

 
 
V Moravské Třebové 15.08.2011 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát 

                místostarosta                                                                 místostarosta 


