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 Usnesení zastupitelstva města ze dne 07.09.2015 

Usnesení 
 

z 8. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
07.09.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké 
za účasti 17 členů zastupitelstva města. 
 
 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
184/Z/070915 Předložený program jednání zasedání Zastupitelstva města Moravská 

Třebová. 
 

185/Z/070915 Opravu formální chyby usnesení č. 139/Z/220615 takto: 

Původní znění: 

Zastupitelstvo města schvaluje 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 
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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

 
 
 

Nové znění: 

Zastupitelstvo města schvaluje 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 14 540,00 245 740,00

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 

 
186/Z/070915 Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 5/2015 rozpočtu města, kterou 

budou změněny závazné ukazatele na rok 2015 takto (v tis. Kč): 
 



3 
 

 Usnesení zastupitelstva města ze dne 07.09.2015 

a) závazné ukazatele stanovené radě města 
 

úprava 

rozpočtu

rozpočet 2015

po úpravě

Rozpočtové zdroje:

Rozpočtové příjmy CELKEM 7 500,00 240 840,00

Financování:

Změna stavu prostředků na bank. účtech 

(zapojení zůstatku finančních prostředků na 

běžných účtech a účelových fondech)

700,00 10 960,00

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 8 200,00 253 940,00

Rozpočtové potřeby:

Rozpočtové výdaje CELKEM 8 200,00 247 990,00

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 8 200,00 253 940,00

239 790,00

5 950,00

245 740,00

rozpočet 2015

před úpravou

233 340,00

10 260,00

245 740,00

 
 b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace  

úprava 

dotace

dotace 2015      

po úpravě

Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179 2 100,00 129,22 2 229,22

Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21 1 590,00 251,94 1 841,94

Kulturní služby města Moravská Třebová 8 360,00 15,00 8 375,00

 dotace 2015 před 

úpravou

 
 
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
187/Z/070915 Finanční spoluúčast města Moravská Třebová na poskytování sociální 

služby Odborné sociální poradenství s prioritním zaměřením na 
dluhovou problematiku Oblastní charitou Moravská Třebová ve výši 
50.000 Kč ročně od roku 2016. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

188/Z/070915 Poskytnutí stipendia studentu vysoké školy na základě vnitřního 
předpisu 5/2015 Program pro poskytování stipendií studentům 
vysokých škol v České republice za podmínky doložení rozhodnutí o 
přijetí ke studiu na vysoké škole do 15.09.2015. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

189/Z/070915 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí stipendia v souladu 
s předloženým návrhem. 
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Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

190/Z/070915 Dohodu o úhradě dluhu na nájmu bytu ve výši 38.840 Kč ve splátkách 
tak, že uhradí tuto částku v 26 pravidelných měsíčních splátkách. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

191/Z/070915 Změnu úhrady kupní ceny, tj. prodloužení splátkového kalendáře tak, 
že uhradí zbývající část kupní ceny, tj. 165.467,11 Kč, za bytovou 
jednotku č. 352/11 v domě na ul. Olomoucké č. o. 38, č. p. 352, 
v Moravské Třebové, včetně penále za pozdní platby ve 145 
pravidelných měsíčních splátkách, úročených 10 % p. a.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

192/Z/070915 Předložený návrh zadání regulačního plánu Městské památkové 
rezervace Moravská Třebová. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

193/Z/070915 Pořízení Změny č. 2 územního plánu města Moravská Třebová. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

194/Z/070915 Ing. Václava Mačáta jako určeného zastupitele pro pořízení Změny č. 2 
územního plánu města Moravská Třebová. 
 

195/Z/070915 Podání žádosti a následné uzavření smlouvy na převod pozemku p. č. 
220/3 druh pozemku ostatní plocha, o výměře 93 m2 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová z vlastnictví ČR Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města 
Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

196/Z/070915 Prodej pozemku parc. č. 102/2 o výměře 72 m2, druh pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 103/2 o výměře 51 m2, 
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Město, ul. Marxova a to formou 
přídatného spoluvlastnictví takto: 

1. Id. podíl o velikosti 1/24 na pozemku parc. č. 102/2 a id. podíl o 
velikosti 1/30 na pozemku parc. č. 103/2 za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 1.269 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy 

2. Id. podíl o velikosti  1/24 na pozemku parc. č.  102/2 a id. podíl o 
velikosti 1/30 na pozemku parc. č. 103/2 za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 1.269 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy 

3. Id. podíl o velikosti 1/24 na pozemku parc. č.  102/2 a id. podíl o 
velikosti 1/30 na pozemku parc. č. 103/2 za vzájemně sjednanou 
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kupní cenu ve výši 1.269 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy 

4. Id. podíl o velikosti 1/24 na pozemku parc. č. 102/2 a id. podíl o 
velikosti 1/30 na pozemku parc. Č. 103/2  za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 1.269 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy 

5. Id. podíl o velikosti 1/24 na pozemku parc. č. 102/2 a id. podíl o 
velikosti 1/30 na pozemku parc. č. 103/2 za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 1.269 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy 

6. Id. podíl o velikosti 1/5 na pozemku parc. č. 103/2 za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 2.754 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy 

7. Id. podíl o velikosti 2/5 na pozemku parc. č. 103/2 a id. podíl o 
velikosti 2/4 na pozemku parc. č. 102/2 za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 15.228 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy 

8. Id. podíl o velikosti 1/5 na pozemku parc. č. 103/2 a id. podíl o 
velikosti 1/4 na pozemku parc. č. 102/2 za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 7.614 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

197/Z/070915 Prodej pozemku parc. č. 2637/5 o výměře 12 m2, druh pozemku trvalý 
travní porost v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. J. K. 
Tyla za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 480 Kč, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

198/Z/070915 Prodej pozemku parc. č. 3791/2 o výměře 129 m2, druh pozemku orná 
půda za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 21.930 Kč bez DPH 
(26.535,30 Kč včetně 21 % DPH) v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Sušice za uvedenou nemovitost, včetně 
DPH uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující před 
podpisem kupní smlouvy uhradí náklady spojené s převodem 
nemovitosti, a to ve výši 4.284 Kč.         
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

199/Z/070915 Prodej pozemku parc. č. 3791/32 o výměře 24 m2, druh pozemku orná 
půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 6.480 Kč, s tím, že kupní cenu uhradí 
před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující před podpisem kupní 
smlouvy uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti, a to ve výši 
798 Kč. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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200/Z/070915 Prodej pozemku parc. č. 3564 o výměře 817 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Dlouhá Loučka obci Dlouhá Loučka 
za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 8.170 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy.    
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

201/Z/070915 Prodej bytové jednotky č. 148/4 nacházející se v domě č. p. 148, č. o. 
22 na ul. Olomoucké, na stavebním pozemku parc. č. 848, včetně 
podílu id. 2734/10000 na společných částech budovy a na 
předmětném stavebním pozemku, dále podíl ve výši 1/7 stavebního 
pozemku parc. č. 849, jehož součástí je stavba zděné kůlny bez č. p. 
v obci a k. ú. Moravská Třebová, část obce Předměstí za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 120.000 Kč, s tím, kupující uhradí 
náklady spojené s převodem a daň z nabytí nemovitosti.    
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

202/Z/070915 Prodej nemovité části hrobky č. 669/670 v oddělení O, na pohřebišti na 
Křížovém vrchu v Moravské Třebové za cenu 5.565 Kč. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Zastupitelstvo města neschvaluje: 
 
203/Z/070915 Prodej stavebního pozemku parc. č. 234/3 o výměře 191 m2, druh 

pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
bytového domu č. p. 219 část Město, ul. Krátká č. o. 6, za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 644.800 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Zastupitelstvo města stanovuje: 
 
204/Z/070915 Měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města – členu 

rady města Mgr. Radko Martínkovi ve výši 0 Kč s účinností od 
01.09.2015, a to na základě jím projevené vůle vzdát se odměny. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
Zastupitelstvo města potvrzuje: 
 
205/Z/070915 Potřebnost sociální služby Odborné sociální poradenství s prioritním 

zaměřením na dluhovou problematiku. 
 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
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206/Z/070915 Předloženou informaci o plnění usnesení zastupitelstva města. 

 
207/Z/070915 Předložená opatření a řešení k doporučením finančního výboru 

zastupitelstva města, uvedeným v zápisech ze dne 15.06.2015 a 
nezodpovězeným ze zápisů ze dne 02.03.2015 a 20.04.2015. 
 

208/Z/070915 Předložená opatření a řešení k doporučením kontrolního výboru 
zastupitelstva města, uvedeným v zápisech ze dne 10.06.2015. 
 

209/Z/070915 Negativní stanovisko rady města k podnětu členky zastupitelstva Ing. 
Blahové z 22.06.2015 doplnit výsadbu zeleně na Knížecí louce o 
ovocné stromy. 
 

210/Z/070915 Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický 
rozvoj města ze dne 28.08.2015. 
 

211/Z/070915 Předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města ze 
dne 26.08.2015 včetně jeho příloh 1 – 6. 
 

212/Z/070915 Předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze 
dne 31.08.2015. 
 

213/Z/070915 Předložený rozbor hospodaření města k 30.06.2015. 
 

214/Z/070915 Vzdání se měsíční odměny neuvolněného člena rady města Mgr. 
Radko Martínka od 01.09.2015 
 

215/Z/070915 Předloženou informaci o stavu vymáhání pohledávek Technickými 
službami Moravská Třebová s.r.o. k 31.12.2014 v členění: 

 nájem ubytoven (ve správě od 01.01.2008) 

 nájem nebytových prostor (ve správě od 01.01.2008) 

 faktury, které byly vystaveny z vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) 

 nájem bytových jednotek. 
 

216/Z/070915 Předložené informace o možnosti a podmínkách pro umístění 
restaurace se zahrádkou na náměstí T. G. Masaryka. 

 
 
Zastupitelstvo města ukládá: 
 
217/Z/070915 Radě města zabývat se předloženými doporučeními finančního výboru 

uvedenými v zápisu z jednání dne 30.08.2015. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
T: 30.11.2015 
 

218/Z/070915 Radě města pokračovat v jednání ve věci odprodeje bývalého areálu 
Miltry na ulici Jiráskově do vlastnictví města a nechat zpracovat 
odborný posudek stavu objektu a posouzení možnosti přestavby 
(rekonstrukce) objektu pro plánované využití (kultura - sál, galerie, 
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neformální vzdělávání, drobné podnikání, atd.). 
 
Z: Ing. Václav Mačát, místostarosta 
T: 30.11.2015 
 

219/Z/070915 Radě města zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2016 návrh na zřízení 
funkce městského architekta. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
T: 30.11.2015 
 
 

220/Z/070915 Radě města zapracovat návrhy a podněty členů výboru pro strategický 
rozvoj města do návrhu regulačního plánu. 
 
Z: Ing. Václav Mačát, místostarosta 
T: 30.11.2015 

 
 
V Moravské Třebové 07.09.2015 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát 

                místostarosta                                                                 místostarosta 


