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Usnesení 
 

z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 
14.03.2016 od 15:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 

  
 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
321/Z/140316: 
 

předložený program zasedání zastupitelstva města s provedenou změnou - zařazení 
tisku č. 23 (Pracovní návrh regulačního plánu Městské památkové rezervace 
Moravská Třebová) za bod jednání Podněty a připomínky občanů.   
  
 

322/Z/140316: 
 

předložený plán práce výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města na 
rok  2016.   
  

Z: Václav Mačát 
 
323/Z/140316: 
 

rozpočet města na rok 2016 v následující podobě:  

  
  

Z: Dana Buriánková 
 
324/Z/140316: 
 

tyto závazné ukazatele, jimiž se povinně budou řídit:  
a)  rada města  
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b)  příspěvkové organizace zřízené městem – příspěvek na činnost organizace  
 

  
  

Z: Dana Buriánková 
 
325/Z/140316: 
 

poskytnutí dotací z rozpočtu města v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015 
Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová uvedeným 
subjektům. Dotace budou uhrazeny z vyčleněné rozpočtové rezervy.   
 

1. Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ  Moravská Třebová  25 000 Kč 
projekty – oslavy 55. výročí založení školy, Školní akademie, 
Škola v přírodě, Karneval na ledě, Třebovské zpívání, Proměny 
roku, Touláme se barevným rokem  

2. Divadelní kroužek J. K. Tyla Moravská Třebová  0 Kč 
pořízení zvukové techniky pro představení  

3. Divadelní kroužek J. K. Tyla Moravská Třebová  5 000 Kč 
obnova kostýmů, kulis, loutek, vzdělávání nových členů  

4. Sdružení přátel kulturního domu v Boršově  10 000 Kč 
organizace nadregionální soutěže mažoretkových skupin  

5. Sdružení přátel kulturního domu v Boršově  50 000 Kč 
pořádání kulturních a společenských akcí  

6. Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú.  20 000 Kč 
sociální služby, osobní asistence, odborné soc. poradenství  

7. ZO SBTS Moravská Třebová  45 000 Kč 
vybavení pro činnost klubu mládeže, letní soustředění, úprava a 
údržba střelnice 

8. Zdeněk Kopetzký  40 000 Kč 
12. ročník Moravskotřebovského cyklomaratonu, 1. ročník 
silničního závodu  
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9. Náš domov Koclířov, z.s.   0 Kč 
pobytová sociální služba Most naděje – azylový dům pro rodiče 
s dětmi  

10. Sdružení FERMÁTA 30 000 Kč 
vystupování sboru, účast na soutěžním festivalu pěveckých 
sborů v partnerském městě Vlaardingen 

11. TJ Sokol Boršov  70 000 Kč 
činnost oddílu kopané  

12. Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela 
z.s.  

25 000 Kč 

mezinárodní výměna mládeže v rámci partnerských měst – 
Staufenberg  

13. Junák – český skaut, středisko Moravská Třebová, z. s.  30 000 Kč 
provoz kluboven a táborové základny, vzdělávání činovníků, 
akce pro veřejnost – 11. ročník – Operace PVC, 16. ročník – 
Cesta na severozápad 

14. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sušice  30 000 Kč 
materiální zabezpečení sportovní činnosti mladých hasičů a 
družstev dospělých, pořádání akcí pro veřejnost, nákup výstroje 
a výzbroje  

15. Sbor dobrovolných hasičů Udánky  25 000 Kč 
 činnost kolektivu mladých hasičů, pořízení výzbroje, výstroje, 
účast na soutěžích  

16. Sbor dobrovolných hasičů Boršov  20 000 Kč 
Dětský den v Boršově, Pohádkový les, ohňostroj, další akce pro 
děti  

17. AG – FIT z.s.  10 000 Kč 
 pronájem tréninkových prostor, nákup sportovního náčiní  

18. Lukáš Komprda  10 000 Kč 
účast na motokrosových závodech v ČR i zahraničí  

19. Květná Zahrada, z.ú.  0 Kč 
příspěvek na mzdy pracovníků zařízení  

20. Moravskotřebovské víceboje, o.s.  10 000 Kč 
organizace akce Moravskotřebovské víceboje 2016  

21. Ing. Helena Gálová  10 000 Kč 
účast na soutěžích, pořízení kostýmů pro taneční skupiny 
Koťata, Kočky, Crazy cats, Alegria a Kecky  

22. Aeroklub Moravská Třebová, z.s.  30 000 Kč 
 plachtařské mistrovství ČR  

   CELKEM  495 000 Kč 
 
  

Z: Dana Buriánková 
 
326/Z/140316: 
 

uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotací poskytnutými v souladu s vnitřním 
předpisem č. 6/2015, Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská 
Třebová, v souladu s předloženým vzorem.   
  

Z: Dana Buriánková 
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327/Z/140316: 
 

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

a)  TJ Slovan Moravská Třebová, IČO: 43508511 – neinvestiční dotace na provoz 
tělovýchovné jednoty v roce 2016 ve výši 7.479.000 Kč.  

b)  TJ Slovan Moravská Třebová, IČO: 43508511 – investiční dotace na pořízení 
solárního ohřevu vody na budovu zázemí šaten fotbalu v roce 2016 ve výši 300.000 
Kč.  

c)  TJ Sokol Boršov, IČO: 49326899 – investiční dotace na vybudování kanalizační 
přípojky ve výši 20.000 Kč. 

d)  Oblastní charita Moravská Třebová, IČO: 65189418 – neinvestiční dotace na 
úhradu části provozních nákladů na zajištění poskytovaných registrovaných 
sociálních služeb (denní stacionář Domeček, sociálně terapeutická dílna Ulita, 
sociálně aktivizační služba Šance pro rodinu a občanská poradna) v roce 2016 ve 
výši 750.000 Kč.  

e)  Obec Staré Město, IČO: 00277380 – neinvestiční dotace na úhradu části 
provozních nákladů JPO II v roce 2016 ve výši 600.000 Kč.  

f)   Ester Dvořáková Tesolin, IČO: 73583103 – neinvestiční dotace na úhradu části 
nákladů na provoz turistického informačního centra v roce 2016 ve výši 790.000 Kč.  

g)  Nemocnice následné péče Moravská Třebová, IČO: 00193895 – investiční dotace 
na úhradu části nákladů na pořízení nového sanitního vozu ve výši 500.000 Kč.  

h)  Bonanza Vendolí, z.ú., IČO: 26673703 – neinvestiční dotace na úhradu části 
provozních nákladů na zajištění poskytovaných registrovaných sociálních služeb v 
roce 2016 ve výši 150.000 Kč.  

i)   Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, IČO: 62033131 – neinvestiční 
dotace na úhradu 50% podílu nákladů  na ubytování dojíždějících studentů 
ubytovaných v domovech mládeže v Moravské Třebové ve školním roce 2016/2017 
ve výši 100.000 Kč. 

j)  Integrovaná střední škola Moravská Třebová, IČO: 15034496 – neinvestiční 
dotace na úhradu 50% podílu nákladů  na ubytování dojíždějících studentů studijního 
oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost ubytovaných v domově mládeže 
Integrované střední školy Moravská Třebová ve školním roce 2016/2017 ve výši 
140.000 Kč.  

k)  Junák - český skaut, středisko Moravská Třebová, z.s., IČO: 62033000 - 
investiční dotace na rekonstrukci objektu skautských kluboven na ulici Horní ve výši 
200.000 Kč.         
  

Z: Dana Buriánková 
 
328/Z/140316: 
 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací z 
rozpočtu města v roce 2016 s následujícími subjekty:  
a)  TJ Slovan Moravská Třebová, IČO: 43508511  

b)  TJ Sokol Boršov, IČO: 49326899  

c)  Oblastní charita Moravská Třebová, IČO: 65189418  

d)  Obec Staré Město, IČO: 00277380  

e)  Ester Dvořáková Tesolin, IČO: 73583103 
f)   Nemocnice následné péče Moravská Třebová, IČO: 00193895  
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g)  Bonanza Vendolí, z.ú., IČO: 26673703  

h)  Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, IČO: 62033131  

i)    Integrovaná střední škola Moravská Třebová, IČO: 15034496  

j)   Junák - český skaut, středisko Moravská Třebová, z.s., IČO: 62033000 
v souladu s předloženými návrhy, s provedenou opravou chyby u Oblastní charity 
Moravská Třebová.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
329/Z/140316: 
 

poskytnutí daru  Dětskému domovu Moravská Třebová, J. K. Tyla 570/65, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 63609177 ve výši 23.566 Kč s následným uzavřením 
darovací smlouvy podle předloženého návrhu.       
  

Z: Dana Buriánková 
 
330/Z/140316: 
 

demolici objektu č. p. 634, který je součástí pozemku parc. č. 1411, a demolici stavby 
garáží na pozemku parc. č. 1412/33 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
ul. Svitavská.      
  

Z: Viera Mazalová 
 
331/Z/140316: 
 

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 11 o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 
1510 na ul. Hřebečské č. o. 1 v Moravské Třebové.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
332/Z/140316: 
 

prodej pozemku parc. č. 3498 o výměře 1.243 m2, druh pozemku ostatní plocha v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 484.000 Kč (včetně DPH), kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy. Kupující uhradí daň z nabytí nemovitostí.           
  

Z: Viera Mazalová 
 
333/Z/140316: 
 

prodej části pozemku parc. č. 1192/2 (jedná se cca o 15 m2) o celkové výměře 183 
m2, druh pozemku orná půda  v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Nová společnosti ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
Děčín za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 605 Kč/m2 (včetně DPH). Nad 
rámec kupní ceny uhradí kupující všechny účelně vynaložené výdaje, zejména 
náklady na geometrický plán.  
Nejdříve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a přesná výměra bude po 
dostavbě stavby určena geometrickým plánem.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
334/Z/140316: 
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prodej hrobového zařízení hrobky č. 671/672 v oddělení O, na pohřebišti na 
Křížovém vrchu v Moravské Třebové dle předloženého návrhu za cenu 33 724 Kč.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
335/Z/140316: 
 

podání žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 2826/17 a 2826/18 od ČR – 
Státního pozemkového fondu.      
  

Z: Viera Mazalová 
 
336/Z/140316: 
 

předloženou smlouvu o zřízení služebnosti k pozemkům parc. č. 1850/53 a 1850/71 
v katastrálním území Moravská Třebová, mezi Českou republikou - Ministerstvem 
obrany jako povinným a Městem Moravská Třebová jako oprávněným.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
337/Z/140316: 
 

uzavření předložené smlouvy mezi městem Moravská Třebová a panem J., o zřízení 
věcného břemene služebnosti k pozemku parc. č. 2835/6 v obci Moravská Třebová a 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
338/Z/140316: 
 

dodatečně zahraniční služební cestu Ing. Miroslava Netolického dne 17.02.2016 do 
Polska v rámci přípravy projektu Singletrack Glacensis.     
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
339/Z/140316: 
 

předloženou informaci o řešení podnětů kontrolního výboru a členů zastupitelstva 
města ze zasedání 08.02.2016.   
  
 

340/Z/140316: 
 

předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 
02.03.2016 včetně jeho příloh.     
  
 

341/Z/140316: 
 

předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze dne 8. 3. 
2016.     
  
 

342/Z/140316: 
 

předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města 
ze dne 4.3.2016.   
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343/Z/140316: 
 

předloženou zprávu o možném využití areálu Miltry na ulici Jiráskově dle platné 
územně plánovací dokumentace.     
  
 

344/Z/140316: 
 

předloženou Zprávu o činnosti Městské policie Moravská Třebová za období leden 
až prosinec 2015.     
  
 

345/Z/140316: 
 

předložené vyhodnocení bezpečnostní situace v obvodu Obvodního oddělení Policie 
ČR Moravská Třebová za rok 2015.     
  
 

346/Z/140316: 
 

pracovní návrh regulačního plánu Městské památkové rezervace Moravská 
Třebová.    
  

Z: Václav Mačát 
 
 
Zastupitelstvo města pověřuje: 
 
347/Z/140316: 
 

radu města schvalováním zahraničních služebních cest zaměstnanců a představitelů 
města do Polska v rámci projektu Singletrack Glacensis.   
  

 
 
Zastupitelstvo města ruší: 
 
348/Z/140316: 
 

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 11 o velikosti 3+1, na ulici 
Hřebečské č. o. 1 s panem T., kdy do části již uhrazeného nájemného bude 
započítána splátka na předcházející byt tj. 284.000 Kč, dosud zaplacené splátky tj. 
36.932 Kč a doplatek 55.068 Kč. Zbývající část nájemného ve výši 375.000 Kč bude 
hrazena dle splátkového kalendáře po dobu 20 let.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Zastupitelstvo města ukládá: 
 
349/Z/140316: 
 

radě města zabývat se předloženými doporučeními finančního výboru.   
  
 
 

350/Z/140316: 
 

radě města upřesnit záměr pana Němčíka na využití lokality na ulici Nová a 
zpracovat ekonomickou studii využití této lokality pro výstavbu RD.   
  

Z: Václav Mačát 
 



 Město Moravská Třebová 8   

 Usnesení zastupitelstva města ze dne  14.03.2016 

351/Z/140316: 
 

radě města jednat s Vojenskou střední školou a Vyšší odbornou školou Ministerstva 
obrany v Moravské Třebové, Jevíčská 7 a nabídnout jí možnost využívat městské 
lesy v rámci výcviku pro trénování kurzů přežití.     
  

Z: Miloš Izák 
 
352/Z/140316: 
 

radě města jednat o poskytnutí bonusu od ATEK s.r.o. ve formě peněžního daru na 
účet města.     
  

Z: Miloš Izák 
 
353/Z/140316: 
 

starostovi města sdělit majitelům areálu Miltry na ul. Jiráskově, že město neakceptuje 
jejich nabídku na odprodej areálu za cenu 14 mil. Kč.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Zastupitelstvo města stahuje z jednání: 
 
354/Z/140316: 
 

bod návrhu usnesení ze zápisu výboru pro strategický rozvoj zastupitelstva města, 
ukládající radě města provést bezodkladnou demolici objektu bývalého dětského 
oddělení nemocnice na Svitavské ulici.   
  

Z: Miloš Izák 
 
 
Zastupitelstvo města volí: 
 
355/Z/140316: 
 

návrhovou komisi ve složení:   
 

Ing. Daniela Blahová   

Mgr. Petr Vágner   
Mgr. Lenka Bártová 
  
 

356/Z/140316: 
 

ověřovatele zápisu:   
 

Libor Truhlář   
Mgr. Roman Cápal 
  

Zastupitelstvo města uděluje: 
 
357/Z/140316: 
 

Cenu města Moravská Třebová za rok 2015 Ing. Janu Škodovi.     
  

Z: Miloš Izák 
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V Moravské Třebové 14.03.2016 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


