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Usnesení zastupitelstva města ze dne 30.11.2015 

Usnesení 
 

z 10. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
30.11.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké 
za účasti 21 členů zastupitelstva města. 
 
 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
233/Z/301115 Předložený program jednání zasedání Zastupitelstva města Moravská 

Třebová. 
 

234/Z/301115 Následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2016:  

 08.02., 14.03., 25.04., 20.06., 05.09., 28.11., a to vždy od 15:00 
hod. 

 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
 

235/Z/301115 Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 8/2015 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 800,00 241 640,00

Financování:

Změna stavu prostředků na bank. účtech 

(zapojení zůstatku finančních prostředků na 

běžných účtech a účelových fondech)

-30,00 10 930,00

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 770,00 254 710,00

Rozpočtové potřeby:

Rozpočtové výdaje CELKEM 770,00 248 760,00

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 770,00 254 710,00253 940,00

rozpočet 2015

před úpravou

240 840,00

10 960,00

253 940,00

247 990,00

5 950,00
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 b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace  

úprava 

příspěvku

příspěvek 2015      

po úpravě

Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179 2 229,22 110,00 2 339,22

Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351 4 737,00 873,48 5 610,48

Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21 1 841,94 -15,00 1 826,94

 příspěvek 2015 

před úpravou

 
 
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
236/Z/301115 Následující rozpočtové provizorium města Moravská Třebová na I. 

čtvrtletí roku 2016 (v tis. Kč): 
 

Rozpočtové zdroje:

Rozpočtové příjmy CELKEM 37 000,00

Financování:

Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ -5 000,00

Celkové rozpočtové zdroje 32 000,00

Rozpočtové potřeby:

Běžné výdaje (vč. rozpočtové rezervy) 27 300,00

Investiční výdaje vč. oprav v MPR 2 800,00

Rozpočtové výdaje CELKEM 30 100,00

Financování:

Splátky jistiny přijatých úvěrů 1 400,00
Operace z peněžních účtů nemající charakter 

příjmů a výdajů 500,00

Celkové rozpočtové potřeby 32 000,00  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

237/Z/301115 Cenu stočného na rok 2016 ve výši 38,70 Kč/m3  bez DPH, 44,51 
Kč/m3  s DPH. 
 
Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta města 
 

238/Z/301115 Předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

239/Z/301115 Změnu svého usnesení č. 223/Z/271015 takto: 

Původní usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje zařadit do rozpočtu roku 2016 částku 
1.102.755 Kč, představující spolupodíl města na realizaci projektu 
„Protipovodňová opatření města Moravská Třebová“ v rámci 
Operačního programu životní prostředí, vyhlášené 4. výzvy, prioritní 
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osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, specifický cíl 
1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření. 

Nové usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje zařadit do rozpočtu roku 2016 částku 
1.120.541,10 Kč, představující předpokládaný spolupodíl města na 
realizaci projektu „Protipovodňová opatření města Moravská Třebová“ 
v rámci Operačního programu životní prostředí, vyhlášené 4. výzvy, 
PO 1, SC 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

240/Z/301115 Dodatečně podání žádosti o finanční podporu ze státního rozpočtu v 
rámci dotačního programu Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce pro 
rok 2016 ve výši 250.000 Kč a současně schvaluje finanční spoluúčast 
města Moravská Třebová minimálně ve výši 30 % z celkově 
vynaložených prostředků na realizaci projektu (předpokládaná 
spoluúčast města pro rok 2016 minimálně 139.760 Kč). 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

241/Z/301115 Ve věci projektu Bike resort Moravská Třebová následující usnesení: 

1. Schvaluje začlenění projektu Bike resort Moravská Třebová do 
širšího projektu „Singletrack Glacensis“. 

2. Schvaluje Dohodu o spolupráci na projektu Singletrack Glacensis 
realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika 
– Polsko v souladu s předloženým návrhem. 

3. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu Interreg V-A Česká 
republika – Polsko prostřednictvím Vedoucího partnera Gmina 
Bardo. 

4. Ukládá radě města ustanovit pracovní skupinu s cílem nového 
trasování v Bike resortu Moravská Třebová. 

 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

242/Z/301115 Podání žádosti o dotaci z programu reprodukce majetku 113 310 
Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 
vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR na realizaci 
projektu rekonstrukce objektů Sociálních služeb města Moravská 
Třebová, budov C a D s předpokládanou spoluúčastí města ve výši 
13.355.375 Kč. 
 
Z: Mgr. Milan Janoušek, ředitel Sociálních služeb města 
 

243/Z/301115 Zachování stávající struktury základního školství ve městě. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
 
 



Město Moravská Třebová 
 4 
 

Usnesení zastupitelstva města ze dne 30.11.2015 

244/Z/301115 Předložený Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravské 
Třebové na období 2016 – 2018. 
 
Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta města 
 

245/Z/301115 Předloženou Zprávu o uplatňování územního plánu Moravská Třebová. 
 
Z: Ing. Dušan Sejbal, vedoucí OVUP 
 

246/Z/301115 Předložený záměr rozšíření parkovacích míst pro automobily u MŠ na 
ulici Jiráskově. 
 
Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta města 
 

247/Z/301115 Prominutí pohledávek z hospodářské činnosti města za nájem bytů a 
příslušenství v souhrnné výši 607.737 Kč, v souladu s předloženým 
návrhem. 
 
Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská 
Třebová s.r.o. 
 

248/Z/301115 Dohodu o úhradě dluhu ve výši 48.304 Kč ve splátkách tak, že uhradí 
tuto částku v 48 pravidelných měsíčních splátkách. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

249/Z/301115 Změnu v části svého usnesení č. 196/Z/070915, bodu č. 5 takto: 

Původní znění:  

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

Nové znění: :  

id. podíl o velikosti 1/24 na pozemku parc. č. 102/2 a id. podílu o 
velikosti 1/30 na pozemku parc. č. 103/2 Z. H. za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 1.269 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

250/Z/301115 Prodej pozemku parc. č. 250/1 o výměře 119 m2, druh pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Poštovní za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
32.130 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

251/Z/301115 Prodej podílu ideálních 1310/10000 stavební parcely č. 102/1 o výměře 
385 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, část Město, ul. 
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Cihlářova v obci a katastrálním území Moravská Třebová za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 13.618 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

252/Z/301115 Prodej podílu id. ¼ pozemku parc. č. 71/8 o celkové výměře 67 m2, 
druh pozemku ostatní plocha a id. ¼ pozemku parc. č. 71/7 o celkové 
výměře 10 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Farní za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 5.198 Kč s tím, že kupující dále uhradí náklady spojené s 
vypracováním geometrického plánu ve výši 1.271 Kč. Kupující uhradí 
kupní cenu před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

253/Z/301115 Prodej podílu id. ¼ pozemku parc. č. 71/8 o celkové výměře 67 m2, 
druh pozemku ostatní plocha a id. ¼ pozemku parc. č. 71/7 o celkové 
výměře 10 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Farní za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 5.198 Kč s tím, že kupující dále uhradí náklady spojené s 
vypracováním geometrického plánu ve výši 1.271 Kč. Kupující uhradí 
kupní cenu před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

254/Z/301115 Prodej podílu id. ¼ pozemku parc. č. 71/8 o celkové výměře 67 m2, 
druh pozemku ostatní plocha a id. ¼ pozemku parc. č. 71/7 o celkové 
výměře 10 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Farní za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 5.198 Kč s tím, že kupující dále uhradí náklady spojené s 
vypracováním geometrického plánu ve výši 1.271 Kč. Kupující uhradí 
kupní cenu před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

255/Z/301115 Prodej podílu id. ¼ pozemku parc. č. 71/8 o celkové výměře 67 m2, 
druh pozemku ostatní plocha a id. ¼ pozemku parc. č. 71/7 o celkové 
výměře 10 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Farní za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 5.198 Kč s tím, že kupující dále uhradí náklady spojené s 
vypracováním geometrického plánu ve výši 1.271 Kč. Kupující uhradí 
kupní cenu před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

256/Z/301115 Prodej pozemku parc. č. 2631/4 o výměře 311 m2, druh pozemku trvalý 
travní porost v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. J. K. 
Tyla za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 34.440 Kč, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

257/Z/301115 Prodej pozemku parc. č. 2548/2 o výměře 37 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Garážní za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 1.480 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

258/Z/301115 Prodej pozemku parc. č. 2628/18 o výměře 935 m2, druh pozemku 
orná půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Nová za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 514.250 Kč s tím, že kupující 
uhradí kupní cenu za před podpisem kupní smlouvy. Dále pak uhradí 
náklady spojené s převodem a daň z nabytí nemovitých věcí. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

259/Z/301115 Prodej pozemku parc. č. 3066/1 o výměře 299 m2, druh pozemku 
zahrada a pozemku parc. č. 3066/2 o výměře 105 m2, druh pozemku 
zahrada vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Udánky za vzájemně sjednanou kupní cenu 48.480 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

260/Z/301115 Prodej pozemku parc. č. 2041/1 o výměře 6.750 m2, druh pozemku 
ostatní plocha v obci a k. ú. Moravská Třebová a pozemku parc. č. 
3482 o výměře 3.100 m2 druh pozemku ostatní plocha v obci Moravská 
Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové do vlastnictví Lesů České 
republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový 
Hradec Králové, PSČ 500 08 s podmínkou zřízení práva služebnosti na 
dobu neurčitou ve prospěch města Moravská Třebová, a to za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 966.400 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy. Smlouvou bude zřízeno právo 
služebnosti užívání komunikace pro Město Moravská Třebová s tím, že 
údržbu a opravy komunikace bude provádět obtížený maximálně v 
rozsahu odpovídajícím kategorii lesní cesty 2 L. Oprávněný si je vědom 
toho, že její vlastník nezajišťuje její sjízdnost celoročně, a to včetně 
zimní údržby. To může činit obec v případě potřeby na své náklady. 
Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, která bude stanovena 
znaleckým posudkem. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

261/Z/301115 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 3642/1, druh pozemku trvalý 
travní porost o výměře 176 m2 v obci a katastrálním území Dlouhá 
Loučka, do vlastnictví Skupinového vodovodu Moravskotřebovska, 
IČO: 72053453.  
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

262/Z/301115 Prodej pozemku parc. č. 3642/2, druh pozemku trvalý travní prorost o 
celkové výměře 1.043 m2 a pozemku parc. č. 3644, druh pozemku 
orná půda o výměře 1.477 m2, vše v obci a katastrálním území Dlouhá 
Loučka za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 25.200 Kč, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
      

263/Z/301115 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 
na ul. Hřebečské č. o. 1 v Moravské Třebové s tím, že nejdříve bude 
uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu bytu a smlouvě o 
budoucí kupní smlouvě. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

264/Z/301115 Předloženou smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 2750/3 
o výměře 49 m2, druh ostatní plocha v obci a k. ú. Moravská Třebová, 
uzavřenou mezi Městem Moravská Třebová a ČR, Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, 128 00 Praha 2.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

265/Z/301115 Podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku 
města pozemku p. č. 220/3 o výměře 93 m2, druh pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Zámecká od ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

266/Z/301115 Vklad majetku města inv. č. 2864 TS – vodovodní přípojka – napojení – 
Mor. Třebová (FO) v pořizovací ceně 6.814 Kč a majetku města inv. č. 
2874 TS – vodovodní přípojka – napojení – Mor. Třebová (PO) 
v pořizovací ceně 7.686 Kč do dobrovolného svazku obcí Skupinový 
vodovod Moravskotřebovska, IČO: 72053453, se sídlem nám. T. G. 
Masaryka 29, Moravská Třebová za podmínek § 38 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
Zastupitelstvo města stanovuje: 
 
267/Z/301115 V souladu s ustanovením článku 3 odstavce 1 vnitřního předpisu č. 

7/2008, Zásady pro poskytování náhrady ušlého výdělku neuvolněným 
členům Zastupitelstva města Moravské Třebové, kteří nejsou v 
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pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem 
jejich funkce, výši náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Moravské Třebové, kteří nejsou v pracovním 
nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich funkce 
na rok 2016 částkou 100 Kč/1 hod. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
268/Z/301115 Předloženou informaci o plnění usnesení zastupitelstva města. 

 
269/Z/301115 Předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze 

dne 23.11.2015. 

 
270/Z/301115 Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický 

rozvoj města ze dne 13.11.2015. 
 

271/Z/301115 Předložený rozbor hospodaření města k 30.09.2015. 
 

272/Z/301115 Předloženou informaci o návrhu ceny vodného na rok 2016 ve výši 
36,87 Kč/m3  bez DPH, 42,40 Kč/m3 s DPH. 
 

273/Z/301115 Předložené informace o projektu Dopravní terminál Moravská Třebová. 

 
274/Z/301115 Předložený návrh memoranda mezi Pardubickým krajem a městem 

Moravská Třebová k zajištění optimalizace železniční dopravy mezi 
Moravskou a Českou Třebovou a vybudování dopravního terminálu 
v železniční stanici Moravská Třebová.  
 

275/Z/301115 Předložené informace o záměru rekonstrukce objektů Sociálních 
služeb města Moravská Třebová, budov C a D v rámci programu 
reprodukce majetku 113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny sociálních služeb vyhlášeného Ministerstvem práce a 
sociálních věcí ČR. 
 

276/Z/301115 Předložené varianty možného budoucího organizačního uspořádání 
základních škol ve městě. 

 
277/Z/301115 Obsah předložené Výzvy představitelů Pardubického kraje, měst Holic, 

Litomyšle, Moravské Třebové, Svitav a Vysokého Mýta a poslance 
Evropského parlamentu Tomáše Zdechovského vyzývající Ministerstvo 
dopravy ČR k urychlené dostavbě rychlostní silnice R 35.  
  

278/Z/301115 Předložené stanovisko stavebního úřadu k umístění železobetonové 
haly společnosti ATEK, která byla povolena v souladu s územním 
plánem města. 
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Usnesení zastupitelstva města ze dne 30.11.2015 

Zastupitelstvo města ukládá: 
 
279/Z/301115 Radě města jednat o koupi areálu Miltra za sníženou cenu. 

 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
T: 08.02.2015 
 

280/Z/301115 Radě města předložit seznam objektů, které lze nabídnout k prodeji, 
včetně uvedení tržní hodnoty a úspor nákladů na provoz těchto budov. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
T: 08.02.2015 
 

281/Z/301115 Radě města předložit informace o možných dotačních titulech 
zaměřených na regeneraci brownfields v centrech měst. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
T: 08.02.2015 

 
 
Zastupitelstvo města odkládá: 
 
282/Z/301115 Projednání tisků: 

 č. 30, Prodej a směna pozemků mezi městem a společností J.A.N. 
s.r.o. Praha, 

 č. 33, Prodej pozemku parc č. 1745/60 v obci a kat. území 
Moravská Třebová, ul. Dvorní. 
 

Zastupitelstvo města stahuje z jednání: 
 
283/Z/301115 Tisk č. 2, Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 18.11.2015. 
 
 
Zastupitelstvo města ruší: 
 
284/Z/301115 Své usnesení č. 10/S/210604, kterým schválilo uzavření smlouvy o 

budoucí kupní smlouvě na byt č. 1, I. kategorie o velikosti 1 + 1 na ul. 
Hřebečské č. o. 1 v Moravské Třebové s Pavlem Ondrášem, bytem 
Lanškroun, ul. Dvořákova 175.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
V Moravské Třebové 30.11.2015 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát 

                místostarosta                                                                 místostarosta 


