
 Město Moravská Třebová 

 Usnesení zastupitelstva města ze dne 27.04.2015 

Usnesení 
 

z 5. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
27.04.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké 
za účasti 19 členů zastupitelstva města. 
 
 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
100/Z/270415 
 

Předložený program jednání zasedání Zastupitelstva města Moravská 
Třebová. 
 

101/Z/270415 
 

Měsíční odměny a příplatky neuvolněným členům zastupitelstva města 
s účinností od 01.05.2015 takto: 

 odměna neuvolněnému místostarostovi  …………….. 22.496 Kč 
 odměna členu rady ………………………………………  2.060 Kč 
 odměna předsedovi výboru zastupitelstva města ……  1.708 Kč 
 odměna předsedovi komise rady města ………………  1.348 Kč 
 odměna členu výboru zastupitelstva města …..………     751 Kč 
 odměna členu komise rady města ……………..………     725 Kč 
 odměna členu zastupitelstva města ………………..….     476 Kč 
 příplatek podle počtu obyvatel ………………………….     373 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 
 

102/Z/270415 
 

Záměr podpory nového studijního oboru 68-42-M/01  Bezpečnostně 
právní činnost Integrované střední školy Moravská Třebová mimo jiné 
formou úhrady 50% podílu nákladů na ubytování u dojíždějících 
studentů nového oboru ve školním roce 2015/2016. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

103/Z/270415 
 

Rozpočtové opatření č. 1/2015 rozpočtu města - poskytnutí dotací 
z rozpočtu města v souladu s vnitřním předpisem č. 12/2010 Zásadami 
pro poskytování finančních příspěvků Města Moravská Třebová 
uvedeným subjektům. Dotace budou uhrazeny z vyčleněné rozpočtové 
rezervy. 

1. Dům dětí a mládeže Moravská Třebová ………………. 20.000 Kč 
 oplocení pozemku (cvičebního prostoru agility klubu) 
 pořádání závodů v agility pro širokou kynologickou veřejnost 
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2. Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy 
…………………………….. ………………………………. 15.000 Kč 
 partnerská spolupráce s Mittelschule Lipsko Portitz 

3. Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 
……………………………………………………………… 10.000 Kč 
 návštěva ekoncentra Paleta v Oucmanicích pro 45 žáků 
 výsadba zeleně do kontejnerů na květiny 
 návštěva iQLANDIE v Liberci pro žáky 2. stupně 

4. Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy  
……………………………………………………………… 62.000 Kč 
 prevence rizikového chování, adaptační pobyt žáků 6. ročníku 
 organizace školního, okresního, krajského kola OVOV,  
 materiální zabezpečení při reprezentaci školy na sportovních 

soutěžích                                                     
 návštěva partnerské školy Klimop ve Vlaardingenu 

5. Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ  Mor. Třebová …………… 20.000 Kč 
 projekty - Školní akademie, Škola v přírodě, Karneval na ledě, 

Třebovské zpívání, Tvoříme s radostí, Touláme se barevným 
rokem, Jaro, čas zázraků v živočišné říši 

6. Oblastní charita Moravská Třebová …………………...… 5.000 Kč 
 Akce Svatomartinské veselí (pro handicapované)   

7. Sdružení přátel Kulturního domu v Boršově …………... 50.000 Kč 
 pořádání kulturních akcí v roce 2015  

8. Středisko sociálních služeb Salvia …………………… .. 20.000 Kč 
 osobní asistence dětí a dospělých, odborné sociální 

poradenství, …      

9. ZO SBTS Moravská Třebová    ………………………… 45.000 Kč 
 technické vybavení pro přípravu a sportovní činnost mládeže, 

letní soustředění       

10. Zdeněk Kopetzký ………………………………………… 40.000 Kč 
 11. ročník Moravskotřebovského cyklomaratonu 

11. Lukáš Komprda …………………………………………… 10.000 Kč 
 účast na závodech v motocrossu      

12. Sdružení Fermáta ………………………………………… 45.000 Kč 
 reprezentace města na vystoupeních v roce 2015, účast na 

soutěžním festivalu pěveckých sborů v partnerském městě 
Vlaardingen 

13. Autoklub Moravská Třebová v AČR ……………………. 30.000 Kč 
 pořádání cartingových závodů 

14. TJ SOKOL Boršov …………………………….………….. 75.000 Kč 
 činnost oddílu kopané 

15. Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela o.s. 
 ………………………………………………………………. 25.000 Kč 
 mezinárodní výměna mládeže v rámci partnerských měst – 

Rakousko 
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16. Sdružení Němců, Regionální skupina „Hřebečsko“ o.s. 15.000 Kč 
 21. ročník Dnů česko-německé kultury, 20 let Hřebečského 

tanečního souboru 

17. Junák – český skaut, středisko Moravská Třebová, z. s. 
  ……………………………………………………………… 25.000 Kč 
 provoz kluboven a táborové základny, vzdělávání činovníků, 

pořádání akcí pro středisko i veřejnost 

18. Sbor dobrovolných hasičů Sušice ……………………… 30.000 Kč 
 materiální zabezpečení sportovní činnosti mladých hasičů a 

družstev dospělých, pořádání akcí pro veřejnost, nákup výstroje 
a výzbroje  

19. Sbor dobrovolných hasičů Udánky …………………….. 25.000 Kč 
 činnost kolektivu mladých hasičů, pořízení výzbroje, výstroje, 

organizace tábora, účast na soutěžích, kulturní a spol. akce 

20. Sbor dobrovolných hasičů Boršov ……………………… 20.000 Kč 
 sportovně zábavné dětské odpoledne, sportovní dny pro děti, 

mikulášské odpoledne, ohňostroj, další akce pro děti   

21. Roman Langr ……………………………………………………. 0 Kč 
 expedice Lhotse 2015 (4. nejvyšší hora světa) 

22. Hospic Anežky České ………………………………………….  0 Kč 
 provoz hospice 

23. ZO ČSOP Zelené Vendolí ………………………………. 10.000 Kč 
 péče o zvířata, jejich léčení, krmení … 

24. Interní grant v rámci projektu ZM ……………………….. 20.000 Kč 
 příspěvek bude rozdělen podle přijatých žádostí 

 
CELKEM ……………………………………………………… 617.000 Kč 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

104/Z/270415 
 

Uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotací v souladu 
s předloženým vzorem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

105/Z/270415 
 

Poskytnutí dotací z rozpočtu města na opravu nemovitých kulturních 
památek v roce 2015 (s příjemci dotací budou uzavřeny veřejnoprávní 
smlouvy v souladu § 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů) takto: 

 

Objekty v majetku města 

 stát město vlastník celkem 

Radnice, nám. TGM 32/29 
- restaurování a obnova oken  

612.000 - 252.050 864.050 

Dům, nám. TGM 27/39 
- obnova vnitřního schodiště 

43.000 - 44.000 87.000 

Dům, nám. TGM 29/35 146.000 - 950 146.950 
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- restaurování vnitřního 
schodiště 

Dům, nám. TGM 34/25 
- obnova fasády do náměstí 

52.000 - 53.547 105.547 

 
Objekty v majetku fyzických osob 

Dům, nám. TGM 57/17 
- obnova střechy 

44.000 17.500 110.542 172.042 

Dům, Zámecké nám. 56/2 
- obnova oken a dveří 

76.000 28.000 176.000 280.000 

Dům, nám. TGM 113/8 
- oprava střechy do dvora 

127.000 50.000 316.014 493.014 

Dům, ul. Cihlářova 14/1 
- obnova fasády a oken 

129.000 50.000 320.925 499.925 

Dům, nám. TGM 115/12 
- obnova fasády z ul. Cechovní 

100.000 38.600 247.211 385.811 

Dům, Zámecké nám. 182,183 
- obnova fasády a střechy 

129.000 50.000 319.914 498.914 

Dům, nám. TGM 163/36 
- obnova fasády a střechy 

129.000 50.000 321.000 500.000 

Dům, ul. Čs. armády 100/5 
- restaurování portálu 

100.000 - 9.020 109.020 

Dům, ul. Pivovarská 132/2 
- obnova fasády  

129.000 50.000 318.281 497.281 

Dům, nám. TGM 122/20 
- obnova fasády  

39.000 15.300 98.651 152.951 

 
 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
106/Z/270415 
 

Uzavření předloženého dodatku č. 1 smlouvy o návratné finanční 
výpomoci ve výši 172.653 Kč s příspěvkovou organizací Základní škola 
Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy, předmětem 
kterého je posunutí termínu vrácení poskytnuté návratné finanční 
výpomoci z původního termínu 31.03.2015 na nový termín 30.09.2015. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

107/Z/270415 
 

Ve věci válečného hrobu Adolfa Cihláře: 

1. Změnu termínu poskytnutí státní účelové dotace na zabezpečení 
péče o válečný hrob Adolfa Cihláře na pohřebišti Křížový vrch 
v Moravské Třebové vedený v evidenci Ministerstva obrany České 
republiky pod evidenčním číslem CZE 5308-6631, a to nově v roce 
2015. 

2. Změnu termínu dofinancování nákladů do výše max. 20 % 
z celkových nákladů na akci - Oprava válečného hrobu Adolfa 
Cihláře na pohřebišti Křížový vrch v Moravské Třebové, která bude 
nově provedena v roce 2015 z dotace Ministerstva obrany České 
republiky. 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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108/Z/270415 
 

Předloženou zprávu o provedené inventarizaci hmotného a 
nehmotného majetku, zásob, pohledávek, závazků a cenin města 
Moravská Třebová k 31.12.2014. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

109/Z/270415 
 

Uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmu bytů a smlouvám o budoucích 
kupních smlouvách se stávajícími nájemníky bytových domů č. p. 1510 
a č. p. 1511 na ul. Hřebečské č. o. 1 a č. o. 3 v Moravské Třebové, 
předmětem kterých bude změna úrokové sazby na novou výši 3,45 % 
p.a. s platností od 01.04.2015 do 31.12.2019. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

110/Z/270415 
 

Prodej pozemku parc. č. 2130 o výměře 1287 m2, druh pozemku trvalý 
travní porost, pozemku parc. č. 2219/1 o výměře 236 m2, druh ostatní 
plocha a pozemku parc. č. 2219/3 o výměře 4 m2, druh pozemku 
ostatní plocha vše  v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Horní za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 7.635 Kč, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

111/Z/270415 
 

Prodej pozemku parc. č. 2219/4 o výměře 15 m2, druh pozemku ostatní 
plocha    v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Horní za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 75 Kč, kterou kupující uhradí 
před podpisem kupní smlouvy.          
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

112/Z/270415 
 

Prodej podílu ideálních 2297/10000 stavební parcely č. 1069/1 
o výměře 238 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, část 
Předměstí na ul. Lidická v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 14.800 Kč, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

113/Z/270415 
 

Prodej podílu ideálních 533/10000 stavební parcely č. 2254 o výměře 
900 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, část Předměstí na 
ul. Olomoucká v obci a katastrálním území Moravská Třebová za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 13.000 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

114/Z/270415 
 

Podání žádosti a následné uzavření smlouvy na převod pozemku p. č. 
1745/4 druh pozemku ostatní plocha, o výměře 1362 m2 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová z vlastnictví ČR Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města 
Moravská Třebová. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

115/Z/270415 
 

Předloženou smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 
2040/17 o výměře 74 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. 
č. 2040/19 o výměře 34 m2, druh pozemku ostatní plocha a pozemku 
parc. č. 2040/21 o výměře 43 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 
 

116/Z/270415 
 

Darování části pozemků p. č. 3807/14 o celkové výměře 30 m2 (jedná 
se o 24 m2) druh pozemku ostatní plocha a p. č. 390/4 o celkové 
výměře 206 m2 (jedná se o 6 m2) druh pozemku ostatní plocha v obci 
Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové 
do vlastnictví Pardubického kraje. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

117/Z/270415 
 

Podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku 
města od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to 
pozemku p. č. 2750/3 o výměře 49 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
který vznikl dle geometrického plánu č. 2678-571/2014 z původních 
pozemků parc. č. 2750/2 a 2750/3 vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová. 
 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

118/Z/270415 
 

Uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1012/S 
ze dne 13.04.2011 v rámci realizace dotačního projektu „Cesta od 
renesance k baroku“, uzavřené mezi Městem Moravská Třebová jako 
příjemcem a Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod jako 
poskytovatelem, dle předloženého návrhu. 
 

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

119/Z/270415 
 

Zahraniční služební cestu JUDr. Miloše Izáka a Ing. Pavla 
Brettschneidera do Göppingenu ve dnech 12. – 15. června 2015. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

120/Z/270415 
 

Zahraniční pracovní cestu Ing. Pavla Brettschneidera, Ing. Pavla Báči a 
Ing. Aleny Žvátorové do Banské Bystrice ve dnech 16. – 17.06.2015 na 
akci „Sídla a biodiverzita – príležitosti pre obce a mestá“. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
Zastupitelstvo města neschvaluje: 
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121/Z/270415 Uzavření Dodatku č. 5 mandátní smlouvy na správce stavby  v rámci 

projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování Udánek, Sušic, 
Boršova a modernizace ČOV,“ uzavřené dne 24.02.2010 mezi městem 
Moravská Třebová a Sdružením VRV a Proma, zastoupené firmou 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO: 47116901. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 

 
 
Zastupitelstvo města uděluje: 
 
122/Z/270415 Na základě návrhu Komise pro udělení ceny města Cenu města 

Moravská Třebová za rok 2014 Františku Zelenému. 
 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
123/Z/270415 Předloženou informaci o plnění usnesení zastupitelstva města. 

 
124/Z/270415 Předloženou zprávu o vyřízení požadavků, dotazů a podnětů členů 

zastupitelstva na zasedání zastupitelstva města 16.03.2015. 
 

125/Z/270415 Předložená opatření a řešení k doporučením finančního výboru 
zastupitelstva města, uvedeným v zápisu ze dne 02.03.2015. 
 

126/Z/270415 Zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 
15.04.2015 včetně jeho příloh č. 1 – 6. 
 

127/Z/270415 Předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze 
dne 20.04.2015. 

 
128/Z/270415 Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický 

rozvoj města ze dne 17.04.2015. 
 

129/Z/270415 Předloženou zprávu o provozu kanalizace a ČOV Moravská Třebová 
za rok 2014. 
 

130/Z/270415 Informace z dražby nemovitostí z majetku města, konané dne 
25.04.2015. 

Prodány byly tyto nemovitosti:  

1. stavební pozemek parc. č. 194/3 o výměře 164 m2, druh pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je bytový dům č. p. 220, 
část Město, ul. Zámecká č. o. 1a za cenu ve výši 300.000 Kč. 
Nejnižší podání bylo stanoveno ve výši 300.000 Kč.  

2. pozemková parcela č. 2628/19 o výměře 112 m2 druh pozemku 
orná půda a pozemková parcela č. 2629/5 o výměře 824 m2 druh 
pozemku ostatní plocha, které tvoří jeden stavební pozemek a které 
vznikly dle GP č. 2713-66/2015 ze dne 12.02.2015, za cenu ve výši 
468.000 Kč. Nejnižší podání bylo stanoveno ve výši 468.000 Kč. 
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Zastupitelstvo města odkládá: 
 
131/Z/270415 Rozhodnutí o schválení pořízení Změny č. 2 územního plánu města 

Moravská Třebová. 
 

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 
 
Zastupitelstvo města ukládá: 
 
132/Z/270415 Radě města zabývat se doporučeními finančního výboru, 

obsaženými v zápisu z jednání finančního výboru ze dne 20.04.2015. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
T: 22.06.2015 

 
 
Zastupitelstvo města ruší: 
 
133/Z/270415 Své usnesení č. 88/Z/160315, kterým schválilo podání žádosti a 

následné uzavření smlouvy na převod pozemku p. č 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 

 
 
 
V Moravské Třebové 27.04.2015 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 

Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát 
                místostarosta                                                                 místostarosta 


