
 Město Moravská Třebová 

 Usnesení zastupitelstva města ze dne 16.03.2015 

Usnesení 
 

ze  4. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké 
za účasti 20 členů zastupitelstva města. 
 
 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
77/Z/160315 
 

Předložený program jednání zasedání Zastupitelstva města Moravská 
Třebová. 
 

78/Z/160315 
 

Rozpočet města na rok 2015 v následující podobě: 

 
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
79/Z/160315 
 

Tyto závazné ukazatele, jimiž se povinně budou řídit: 
 

a) rada města 
 

Rozpočtové zdroje: částka

daňové příjmy 118 500,00 tis. Kč

přijaté dotace (investiční i neinvestiční) 76 444,50 tis. Kč

ostatní (nedaňové) příjmy 24 705,50 tis. Kč

kapitálové příjmy 1 150,00 tis. Kč

rozpočtové příjmy CELKEM 220 800,00 tis. Kč

Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení 

zůstatku finančních prostředků na běžných účtech a 

účelových fondech)

8 260,00 tis. Kč

Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka na realizaci projektu EPC 

- úsporná opatření v objektech příspěvkových organizací 

(úhrada DPH)

2 050,00 tis. Kč

Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka ze SFŽP na realizaci 

projektu OUSB
90,00 tis. Kč

Celkové rozpočtové zdroje 231 200,00 tis. Kč

Rozpočtové potřeby:

běžné (provozní) výdaje (vč. rozsáhlejších oprav v MPR) 158 060,00 tis. Kč

investiční výdaje 67 190,00 tis. Kč

rozpočtové výdaje CELKEM 225 250,00 tis. Kč

Uhrazené splátky dlouhobobých přijatých půjčených 

prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček
5 950,00 tis. Kč

Celkové rozpočtové potřeby 231 200,00 tis. Kč
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celkové rozpočtové příjmy města v roce 2015 220 800,00 tis. Kč

Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení 

zůstatku finančních prostředků na běžných účtech a účelových 

fondech)

8 260,00 tis. Kč

Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka na realizaci projektu EPC - 

úsporná opatření v objektech příspěvkových organizací 

(úhrada DPH)

2 050,00 tis. Kč

Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka ze SFŽP na realizaci 

projektu OUSB
90,00 tis. Kč

celkové rozpočtové zdroje 231 200,00 tis. Kč

celkové rozpočtové výdaje města v roce 2015 225 250,00 tis. Kč

Uhrazené splátky dlouhobobých přijatých půjčených 

prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček
5 950,00 tis. Kč

celkové rozpočtové potřeby 231 200,00 tis. Kč  
 
 b) příspěvkové organizace zřízené městem – příspěvek na činnost 

organizace 
 

Sociální služby města Mor. Třebová 2 800,00 tis. Kč

Kulturní služby města  Mor. Třebová 8 160,00 tis. Kč

Zakladní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 2 090,00 tis. Kč

Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 4 575,00 tis. Kč

Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21 okres Svitavy 1 575,00 tis. Kč

I. Mateřská škola Piaristická 137, Mor. Třebová, okres Svitavy 1 420,00 tis. Kč

II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Mor. Třebová, okres Svitvy 1 305,00 tis. Kč

Základní umělecká škola Mor. Třebová 1 140,00 tis. Kč

Dům dětí a mládeže Mor. Třebová 880,00 tis. Kč

Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Mor. Třebové 2 840,00 tis. Kč  
 
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
80/Z/160315 
 

Poskytnutí dotací z rozpočtu města na základě individuálních žádostí 
následujícím subjektům: 

1. TJ Slovan Moravská Třebová, IČ: 43508511 – neinvestiční dotace na 
provoz tělovýchovné jednoty v roce 2015 ve výši 7.519.000 Kč. 

2. Oblastní charita Moravská Třebová, IČ: 65189418 – neinvestiční 
dotace na úhradu části provozních nákladů na zajištění 
poskytovaných registrovaných sociálních služeb v roce 2015 ve výši 
300.000 Kč. 

3. Obec Staré Město, IČ: 00277380 – neinvestiční dotace na úhradu 
části provozních nákladů JPO II v roce 2015 ve výši 600.000 Kč. 

4. Obec Staré Město, IČ: 00277380 – investiční dotace na úhradu části 
nákladů  rekonstrukce autocisterny (vozidla určeného k zabezpečení 
plošného pokrytí území Moravskotřebovska při hasičských akcích) ve 
výši 300.000 Kč 

5. Ester Dvořáková Tesolin, IČ: 73583103 – neinvestiční dotace na 
úhradu části nákladů na provoz turistického informačního centra 
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v roce 2015 ve výši 600.000 Kč. 

6. Nemocnice následné péče Moravská Třebová, IČ: 00193895 – 
neinvestiční dotace na dovybavení rehabilitace (rotoped, lehátka a 
polohovatelný Vojtův stůl) ve výši 80.000 Kč. 

7. Nemocnice následné péče Moravská Třebová, IČ: 00193895 – 
investiční dotace k úhradě doplatku nákladů na digitalizaci 
rentgenového pracoviště, na pořízení závěsného cvičebního systému 
pro rehabilitaci, defibrilátoru se zapisovačem a zabezpečení pokojů 
budovy léčebny dlouhodobě nemocných požárními doplňky ve výši 
590.000 Kč. 

8. Občanské sdružení Bonanza, IČ: 26673703 – neinvestiční dotace na 
úhradu části provozních nákladů na zajištění poskytovaných 
registrovaných sociálních služeb v roce 2015 ve výši 150.000 Kč. 

9. Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, IČ: 62033131 – 
neinvestiční dotace na úhradu 50% podílu nákladů  na ubytování 
dojíždějících studentů ubytovaných v domovech mládeže v Moravské 
Třebové ve školním roce 2015/2016. 

10. Středisko kulturních služeb města Svitavy, IČ: 13584456 – 
neinvestiční dotace na pořádání hudebního festivalu Hřebečský 
slunovrat. 

 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

81/Z/160315 
 

Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních a 
neinvestičních dotací s následujícími subjekty: 

1. TJ Slovan Moravská Třebová, IČ: 43508511 
2. Oblastní charita Moravská Třebová, IČ: 65189418 
3. Obec Staré Město, IČ: 00277380 
4. Ester Dvořáková Tesolin, IČ: 73583103 
5. Nemocnice následné péče Moravská Třebová, IČ: 00193895 
6. Občanské sdružení Bonanza, IČ: 26673703 
7. Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, IČ: 62033131 
8. Středisko kulturních služeb města Svitavy, IČ: 13584456 

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

 
82/Z/160315 
 

Uzavření Smlouvy č. 14165423 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, 
s organizací Státní fond životního prostředí České republiky se sídlem: 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, na akci „Realizace 
úspor energie – ZŠ Palackého, Moravská Třebová“ v souladu 
s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
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83/Z/160315 
 

Uzavření Smlouvy o partnerství mezi Městem Moravská Třebová a 
společností MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. v souladu s  
předloženým návrhem. 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

84/Z/160315 
 

V návaznosti na členství města Moravské Třebové v Místní akční 
skupině Moravskotřebovsko a Jevíčsko (MAS MTJ)  text: „Město 
Moravská Třebová v územní působnosti MAS Moravskotřebovsko a 
Jevíčsko schválilo zařazení svého území do území působnosti MAS 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko na období 2014 – 2020“. 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

85/Z/160315 
 

2 dražební vyhlášky dobrovolné dražby konané dne 25.04.2015 dle 
předloženého návrhu v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných 
dražbách, ve znění pozdějších předpisů na prodej nemovitostí:  

1. Pozemek parc. č. 2628/18 o výměře 935 m2, druh pozemku orná 
půda, který vznikl dle GP č. 2713-66/2015, vyhotoveného Geodézií 
Svitavy, potvrzeného KÚ pro Pardubický kraj dne 12.02.2015 
z původního pozemku parc. č. 2628/1 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Nová.      

Výchozí cena pozemku pro dražbu:  467.500 Kč 

2. Pozemek parc. č. 2628/19 o výměře 112 m2, druh pozemku orná 
půda a pozemek parc.č. 2629/5 o výměře 824 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, které tvoří jeden stavební pozemek, které vznikly dle 
GP č. 2713-66/2015, vyhotoveného Geodézií Svitavy, potvrzeného 
KÚ pro Pardubický kraj dne 12.02.2015 z původních pozemků parc. 
č. 2628/1 a 2629 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Předměstí, ul. Nová.  

Výchozí cena pozemku pro dražbu:  468.000 Kč 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

86/Z/160315 
 

9 dražebních vyhlášek opakovaných dobrovolných dražeb konaných dne 
25.04.2015 dle předloženého návrhu v souladu se zákonem č. 26/2000 
Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů na prodej 
nemovitostí:  

1. Pozemek parc. č. 3498 o výměře 1.243 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice.      

Výchozí cena pozemku pro dražbu:  372.900 Kč 

2. Pozemek parc. č. 3501/2 o výměře 1.123 m2, druh pozemku orná 
půda, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice.      

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 336.900 Kč    

3. pozemek parc. č. 2632/2 o výměře 397 m2, druh pozemku ostatní 
plocha a pozemek parc. č. 2631/3 o výměře 297 m2, druh pozemku 
trvalý travní porost vše v obci a katastrálním území Moravská 
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Třebová, ul. J.K.Tyla, které tvoří jeden stavební pozemek    

Výchozí cena pozemku  pro dražbu:  347.000 Kč 

4. Pozemek parc. č. 2055/95 o výměře 1.565 m2, kultura orná půda 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického 

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 604.000 Kč 

5. Pozemek parc. č. 2055/97 o výměře 1.773 m2, kultura orná půda 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického  

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 710.000 Kč 

6. Stavební pozemek parc. č. 194/3 o výměře 164 m2, kultura zastavěná 
plocha a nádvoří, jehož součástí je bytový dům č. p. 220, část Město, 
ul. Zámecká č. o. 1a 

Výchozí cena nemovitosti pro dražbu: 300.000 Kč       

7. 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 podíl ve výši 1/7 
stavebního pozemku 849 jehož součástí je stavba zděné kůlny bez č. 
popisného v obci a k.ú. Moravská Třebová, část obce Předměstí    

Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 150.000 Kč 

8. 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 budovy a na 
předmětném stavebním pozemku v obci a k.ú. Moravská Třebová, 
část obce Město  

Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 390.000 Kč     

9. stavební pozemek parc. č. 234/3 o výměře 191 m2, kultura zastavěná 
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bytového domu č. p. 219 
část Město, ul. Krátká č. o. 6 

Výchozí cena nemovitosti pro dražbu: 650.000 Kč      
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

87/Z/160315 
 

Výkup pozemku st. 169, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je stavba bydlení č. p. 90, včetně tří hospodářských částí 
a přístřešku, pozemek parc. č. 575/2 o výměře 106 m2 druh pozemku 
zahrada, pozemek parc. č. 579 o výměře 762 m2, druh pozemku zahrada 
a pozemek parc. č. 580/1 o výměře 201 m2, druh pozemku trvalý travní 
porost vše v obci Moravská Třebová a k.ú. Boršov u Moravské Třebové 
za cenu ve výši 10.000 Kč od Mgr. Ludmily Mazlové, soudní komisařky, 
notářky ve Svitavách, která je pověřena Okresním soudem ve Svitavách 
k provedení úkonů v řízení o pozůstalosti.       
 
 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 
 

88/Z/160315 Podání žádosti a následné uzavření smlouvy na převod pozemku p. č. 
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 1745/58 druh pozemku ostatní plocha, o výměře 2 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 
 

89/Z/160315 
 

Uzavření smlouvy o veřejných službách s ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., se 
sídlem Ústí nad Orlicí, Třebovská 330, PSČ 562 00, IČO: 60108851 za 
účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Pardubického a 
Jihomoravského kraje prostřednictvím linky č. 720307 na trase Žamberk 
– Brno a zpět přes Moravskou Třebovou (úsek Moravská Třebová – 
Brno), v souladu s předloženým návrhem s provedenou změnou. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
Zastupitelstvo města neschvaluje: 
 
90/Z/160315 
 

Žádosti následujících poskytovatelů sociálních služeb o finanční 
příspěvek na pobytové služby občanů města Moravská Třebová v roce 
2015: 

- Domov na rozcestí Svitavy (2 klienti) 
- Domov u studánky, Anenská Studánka (1 klient) 
- Domov na zámku Bystré (3 klienti) 

z důvodu velkého objemu dotací poskytovaných provozovatelům 
sociálních služeb na území města z rozpočtu města. 

 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
91/Z/160315 
 

Předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva ze dne  
04.03.2015 včetně příloh č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. 
 

92/Z/160315 
 

Předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze 
dne 02.03.2015. 

 
93/Z/160315 
 

Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický 
rozvoj města ze dne 6.3.2015. 
 

94/Z/160315 
 

Předloženou zprávu o zahraniční pracovní cestě JUDr. Miloše Izáka, 
Ing. Miroslava Netolického, Bc. Nikoly Jakoubkové a Bc. Petry 
Jiroušové do Bratislavy na veletrh cestovního ruchu ITF Slovakiatour 
ve dnech 30. - 31.1.2015. 
 

95/Z/160315 
 

Předloženou Zprávu o činnosti Městské policie Moravská Třebová za 
období leden až prosinec 2014. 
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96/Z/160315 
 

Předložené vyhodnocení bezpečnostní situace v obvodu Obvodního 
oddělení Policie ČR Moravská Třebová za rok 2014.  

 
 
Zastupitelstvo města ukládá: 
 
97/Z/160315 
 

Radě města zabývat se předloženými doporučeními finančního výboru 
zastupitelstva města, uvedenými v zápisu ze dne 02.03.2015. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
T: 22.06.2015 
 

98/Z/160315 
 

Tajemníkovi městského úřadu zpracovat aktualizaci vnitřního předpisu 
městského úřadu č. 3/2004, Kontrolní řád výborů zastupitelstva města 
Moravská Třebová. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
T: 22.06.2015 

 
 
Zastupitelstvo města ruší: 
 
99/Z/160315 
 

Své usnesení č. 60/Z/090215, kterým schválilo uzavření smlouvy o 
veřejných službách s ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., se sídlem Ústí nad 
Orlicí, Třebovská 330, PSČ 562 00, IČO: 60108851 za účelem 
zajištění dopravní obslužnosti na území Pardubického a 
Jihomoravského kraje prostřednictvím linky č. 720307 na trase 
Žamberk – Brno a zpět přes Moravskou Třebovou (úsek Moravská 
Třebová – Brno), v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
 
V Moravské Třebové 16.03.2015 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 

 
JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 

Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát 
                místostarosta                                                                 místostarosta 


