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Usnesení 
 

z 6. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
22.06.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké 
za účasti 20 členů zastupitelstva města. 
 
 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
134/Z/220615 Předložený program jednání zasedání Zastupitelstva města Moravská 

Třebová. 
 

135/Z/220615 Předložené odpovědi a řešení: 

1. K doporučením a podnětům finančního výboru, obsaženým v 
zápisu z jednání finančního výboru ze dne 20.04.2015 

2. K doporučením a podnětům kontrolního výboru, obsaženým v 
zápisu z jednání ze dne 15.04.2015 

3. K dotazům a podnětům členů zastupitelstva města, vzneseným na 
zasedání zastupitelstva města 27.04.2015. 

 
136/Z/220615 Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2014 bez výhrad takto 

(v Kč): 
 
Výsledek rozpočtového hospodaření roku 2014: 
 

Upravený rozpočet Skutečnost k 31.12.2014

rozpočtové příjmy (po konsolidaci) 219 735 000,00 Kč 229 137 672,10 Kč

rozpočtové výdaje (po konsolidaci) 245 335 000,00 Kč 226 362 143,13 Kč

saldo příjmů a výdajů -25 600 000,00 Kč 2 775 528,97 Kč

financování (po konsolidaci) 25 600 000,00 Kč -2 775 528,97 Kč  
 
 
 Stavy na bankovních účtech města k 31.12.2014: 

 

k 1. 1. 2014 k 31. 12. 2014

běžné účty vč. projektových účtů 44 951 630,35 Kč 43 533 716,19 Kč

fond rozvoje bydlení 107 430,44 Kč 126 473,43 Kč

sociální fond 64 418,23 Kč 97 297,95 Kč

Rozpočtové prostředky CELKEM 45 123 479,02 Kč 43 757 487,57 Kč

depozitní účet 4 050 846,06 Kč 4 007 497,86 Kč

Mimorozpočtové prostředky CELKEM 4 050 846,06 Kč 4 007 497,86 Kč

účet hospodářské činnosti 2 945 968,81 Kč 4 366 132,41 Kč  
 
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
137/Z/220615 Vypořádání hospodářského výsledku z hlavní i hospodářské činnosti 

města za rok 2014 takto: 
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Zisk po zdanění: 
- hlavní činnost:  12.097.847,61 Kč  
- hospodářská činnost: 3.086.190,08 Kč    
- převést na účet  432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z 

minulých let. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

138/Z/220615 Předloženou účetní závěrku města za rok 2014. 
 

139/Z/220615 Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 3/2015  rozpočtu města, kterou 
budou změněny závazné ukazatele na rok 2015 takto (v tis. Kč): 
 
a) závazné ukazatele stanovené radě města 

úprava 

rozpočtu

rozpočet 2015

po úpravě

Rozpočtové zdroje:

Rozpočtové příjmy CELKEM 12 540,00 233 340,00

Financování:

Změna stavu prostředků na bank. účtech 

(zapojení zůstatku finančních prostředků na 

běžných účtech a účelových fondech)

2 000,00 10 260,00

Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka na  

projekt EPC - úsporná opatření v objektech 

příspěvkových organizací 

2 050,00 0,00 2 050,00

Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka ze SFŽP 

na realizaci projektu OUSB
90,00 0,00 90,00

Celkové rozpočtové zdroje 14 540,00 243 690,00

Rozpočtové potřeby:

Rozpočtové výdaje CELKEM 14 540,00 239 790,00

Financování:

Splátky dlouhobobých přijatých půjčených 

prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček
0,00 5 950,00

Operace z peněžních účtů nemající 

charakter příjmů a výdajů 
0,00 0,00 0,00

Celkové rozpočtové potřeby 14 540,00 245 740,00231 200,00

rozpočet 2015

před úpravou

220 800,00

8 260,00

231 200,00

225 250,00

5 950,00

 
 
 b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace  

úprava 

dotace

dotace 2015      

po úpravě

Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351 4 637,00 100,00 4 737,00

Kulturní služby města Moravská Třebová 8 160,00 200,00 8 360,00

Městská knihovna Ladislava z Boskovic 2 840,00 39,00 2 879,00

Sociální služby města Moravská Třebová 2 800,00 9 717,00 12 517,00

 dotace 2015 před 

úpravou

 
 
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
140/Z/220615 Poskytnutí dotací z rozpočtu města na základě individuálních žádostí 

následujícím subjektům: 
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1. Integrované střední škole Moravská Třebová, IČO: 15034496 – 
neinvestiční dotace ve výši 140.000 Kč na úhradu 50% podílu 
nákladů na ubytování dojíždějících studentů oboru 68-42-M/01  
Bezpečnostně právní činnost ubytovaných v domově mládeže 
Integrované střední školy Moravská Třebová 

2. Skupinovému vodovodu Moravskotřebovska, IČO:72053453 – 
investiční dotace ve výši 200.000 Kč na částečnou úhradu nákladů 
akce Výměnu a doplnění vodovodu ulice Dukelská a Tovární. 

 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

141/Z/220615 Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních a 
neinvestičních dotací s následujícími subjekty: 

1. Integrovaná střední škola Moravská Třebová, IČO: 15034496 

2. Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČO:72053453 

v souladu s předloženými návrhy. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

142/Z/220615 Uzavření Smlouvy č. 14185006 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní 
prostředí, se Státním fondem životního prostředí České republiky se 
sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729, na akci 
„Revitalizace toku Třebůvky v lokalitě Knížecí louka, Moravská 
Třebová“ v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

143/Z/220615 Uzavření Smlouvy č. 14179446 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní 
prostředí, se Státním fondem životního prostředí České republiky se 
sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729, na akci 
„Moravská Třebová – Regenerace městských parků“ v souladu 
s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

144/Z/220615 Uzavření koncesní smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou 
potřebu ve vlastnictví města Moravská Třebová mezi městem 
Moravská Třebová a společností VHOS, a.s., se sídlem: Nádražní 
1430/6, Moravská Třebová, PSČ 571 01, IČO: 48172901, dle 
předloženého návrhu. K uzavření koncesní smlouvy bylo dne 
16.6.2015 vydáno předchozí stanovisko Ministerstva financí podle § 30 
zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení 
(koncesní zákon). 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
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145/Z/220615 Prominutí pohledávek v souhrnné výši 134.715 Kč převzatých městem 
z bývalé příspěvkové organizace Technické služby města Moravská 
Třebová při její transformaci na obchodní společnost, v souladu 
s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

146/Z/220615 Vnitřní předpis č. 4/2015, Kontrolní řád výborů Zastupitelstva města 
Moravská Třebová, v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

147/Z/220615 Vnitřní předpis č. 5/2015, Program pro poskytování stipendií studentům 
vysokých škol v České republice  z rozpočtu města Moravská Třebová, 
v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

148/Z/220615 Vnitřní předpis č. 6/2015, Program pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Moravská Třebová, v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

149/Z/220615 Obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebová, kterou se 
stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného 
kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města 
Moravská Třebová, v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Pavel Báča, vedoucí OŽP 
 

150/Z/220615 Obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebová o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na území města Moravská Třebová, v souladu 
s předloženým, návrhem. 
 

Z: Ing. Pavel Báča, vedoucí OŽP 
 

151/Z/220615 Prodej pozemku parc. č. 2780/9 o výměře 19 m2, druh pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří v obci a k. ú. Moravská Třebová, část obce 
Předměstí, ul. Dr. Janského za vzájemně sjednanou kupní cenu ve 
výši 5.130 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

152/Z/220615 Prodej pozemku 246/3 o výměře 170 m2, druh pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Město za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 45.900 Kč, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

153/Z/220615 Prodej podílu ideálních 977/10000 stavební parcely č. 2704/1 o výměře 
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1.400 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, část Předměstí 
na ul. Svitavské v obci a katastrálním území Moravská Třebová za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 36.900 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

154/Z/220615 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1745/59 o výměře 8 m2, druh 
pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, který vznikl dle nového GP č. 2683-112/2014 z původního 
pozemku parc. č. 1745/53. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
   

155/Z/220615 Předloženou smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 
2040/18 o výměře 48 m2, druh ostatní plocha a pozemku parc. č. 
2040/20 o výměře 141 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a k. 
ú. Moravská Třebová, ul. Jevíčská uzavřenou mezi Městem Moravská 
Třebová a ČR, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

156/Z/220615 Podání žádosti o převod majetku od ČR Povodí Moravy, a to:   

1. pozemku parc. č. 303/13 o výměře 124 m2, druh pozemku jiná 
plocha  

2. pozemku parc. č. 1754/1 o výměře 2.092 m2, druh pozemku ostatní 
plocha    

3. pozemku parc. č. 1756/5 o výměře 77 m2, druh pozemku ostatní 
plocha 

4. pozemku parc. č. 1756/4 o výměře 605 m2, druh pozemku ostatní 
plocha 

5. pozemku parc. č. 1756/3 o výměře 630 m2, druh pozemku ostatní 
plocha 

6. pozemku parc. č. 1756/2 o výměře 303 m2, druh pozemku ostatní 
plocha 

7. pozemku parc. č. 1756/1 o výměře 4.289 m2, druh pozemku ostatní 
plocha 

8. pozemku parc. č. 1735/13 o výměře 308 m2, druh pozemku ostatní 
plocha 

9. pozemku parc. č. 1735/34 o výměře 185 m2, druh pozemku ostatní 
plocha 

10. pozemku parc. č. 1735/36 o výměře 167 m2, druh pozemku ostatní 
plocha             

vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

157/Z/220615 Podání žádosti o převod a následné bezúplatné nabytí do majetku 
města, a to pozemku parc. č. 1738/14 o výměře 13 m2 , druh pozemku 
ostatní plocha a pozemku parc.č. 1738/42 o výměře 1 m2 , druh 
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pozemku ostatní plocha (které vznikly dle nového GP č. 2683-
112/2014 z původního pozemku parc. č. 1738/14) vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová z vlastnictví ČR, Ředitelství 
silnic a dálnic, Hlaváčova 902, Pardubice.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

158/Z/220615 Výkup pozemku parc. č. 2040/33 o výměře 1 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, který vznikl dle 
nového GP č. 2727-142/2015 z původního pozemku parc. č. 2037 za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 270 Kč, která bude 
prodávajícímu uhrazena do 5 dnů ode dne vložení kupní smlouvy do 
katastru nemovitostí.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

159/Z/220615 Bezúplatný převod a následné nabytí do majetku města, a to  pozemku 
parc. č. 2040/23 o výměře 3 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
pozemku parc.č. 2040/26 o výměře 25 m2, druh pozemku ostatní 
plocha a pozemku parc.č. 2040/28 o výměře 9 m2, druh pozemku 
ostatní plocha a pozemku parc.č. 2040/34 o výměře 1 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, které vznikly dle nového GP č. 2727-142/2015 
z původního pozemku parc.č. 2040/5 z majetku Pardubického kraje, 
Správy a údržby silnic Pardubického kraje, Pardubice. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

160/Z/220615 Výkup pozemku parc. č. 58/6 o výměře 40 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, který vznikl dle geometrického plánu č. 2731-153/2015 ze dne 
21.04.2015 z původního pozemku parc. č. 58/2 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, Město, ul. Cihlářova za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 14.000 Kč, která bude prodávajícím uhrazena do 10 
dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem 
nemovitosti a náklady na geometrický plán uhradí Město. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

161/Z/220615 Uzavření předložené kupní smlouvy na koupi pozemku p. č. 1735/33, 
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha o výměře 19 
m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová za cenu 1.250 Kč 
mezi ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a 
městem Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

162/Z/220615 Výkup: 

1. Pozemku parc. č. 799/2 o výměře 2 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové, který vznikl dle nového GP č. 589-113/2014 
z původního pozemku parc. č. 799 za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 240 Kč, která bude prodávajícímu uhrazena do 5 dnů 
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ode dne vložení kupní smlouvy do katastru nemovitostí.  

2. Pozemku parc. č. 757/7 o výměře 15 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové, který vznikl dle nového GP č. 589-113/2014 
z původního pozemku parc. č. 757/2 za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 1.800 Kč, která bude prodávajícím uhrazena do 5 dnů 
ode dne vložení kupní smlouvy do katastru nemovitostí.        

3. Pozemku parc. č. 757/8 o výměře 6 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci  Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové, který vznikl dle nového GP č. 589-113/2014 
z původního pozemku parc. č. 757/3 za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 720 Kč, která bude prodávajícím uhrazena do 5 dnů 
ode dne vložení kupní smlouvy do katastru nemovitostí.       

4. Pozemku parc. č. 762/3 o výměře 1 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové, který vznikl dle nového GP č. 589-113/2014 
z původního pozemku parc. č. 762/1 za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 120 Kč, která bude kupujícímu uhrazena do 5 dnů ode 
dne vložení kupní smlouvy do katastru nemovitostí.    

5. Pozemku parc. č. 762/2 o výměře 289 m2, druh pozemku orná půda 
a pozemku parc. č. 762/4 o výměře 38 m2, druh pozemku ostatní 
plocha vše v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové, které vznikly dle nového  GP č. 589-113/2014 
z původního pozemku parc. č. 762/2 za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 39.240 Kč, která bude prodávajícímu uhrazena do 5 
dnů ode dne vložení kupní smlouvy do katastru nemovitostí.     

 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

163/Z/220615 Zařazení výstupů z veřejného fóra Zdravého města do projektového 
zásobníku Strategického plánu rozvoje města. 
 

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

164/Z/220615 Zařazení vydláždění cest na hřbitově do projektového zásobníku 
Strategického plánu rozvoje města. 
 

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
165/Z/220615 Předloženou informaci o plnění usnesení zastupitelstva města. 

 
166/Z/220615 Předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze 

dne 15.06.2015. 

 
167/Z/220615 Předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města ze 

dne 10.06.2015 včetně jeho příloh č. 1 – 4. 
 

168/Z/220615 Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický 
rozvoj města ze dne 05.06.2015. 
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169/Z/220615 Předložený závěrečný účet a rozbor hospodaření za hlavní 

(rozpočtové) hospodaření a za hospodářskou činnost města za rok 
2014. 
 

170/Z/220615 Předložený rozbor hospodaření města k 30.04.2015. 
 

171/Z/220615 Předložené výsledky Fóra Zdravého města z 21.01.2015 a následné 
ověřovací ankety – 10 P Moravské Třebové, stanovení jednotlivých 
garantů a řešení jednotlivých problémů města Moravská Třebová. 
 

172/Z/220615 Předložený závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Českomoravské 
pomezí za rok 2014 spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání 
hospodaření DSO Českomoravské pomezí za rok 2014. 

 
 
Zastupitelstvo města ukládá: 
 
173/Z/220615 Radě města zabývat se předloženými doporučeními finančního 

výboru, uvedenými v zápisu z jednání výboru ze dne 15.06.2015. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
T: 07.09.2015 
 

174/Z/220615 Radě města zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2016 náklady na 
aktualizaci Strategického plánu rozvoje města. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
T: 30.11.2015 
 

175/Z/220615 Zjistit podmínky prodeje bývalého areálu Miltry na ul. Jiráskově a 
posoudit možné využití prostor pro vybudování společenského sálu a 
parkovacích stání. 
 
Z: Ing. Václav Mačát 
T: 07.09.2015 
 

176/Z/220615 Znovu se zabývat řešením nedostatečných ploch pro parkování u MŠ 
na Jiráskově ulici. 
 
Z: Ing. Pavel Brettschneider 
T: 07.09.2015 
 

177/Z/220615 Zajistit instalaci informační tabule u biocentra na Knížecí louce.  
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
T: 31.07.2015 
 

178/Z/220615 Prověřit možnost a podmínky pro umístění restaurace se zahrádkou 
na centrální části náměstí T.G. Masaryka. 
 



 Město Moravská Třebová 

 Usnesení zastupitelstva města ze dne 22.06.2015 

Z: Ing. Václav Mačát 
T: 15.07.2015 
 

179/Z/220615 Předložit zastupitelstvu města záměr pana Hlouška na vybudování 
dobíjecí elektrostanice a LPG na Dvorní ulici. 
 
Z: Ing. Václav Mačát 
T: 07.09.2015 

 
 
V Moravské Třebové 22.06.2015 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 

Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát 
                místostarosta                                                                 místostarosta 


