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Usnesení 
 

z 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 
25.04.2016 od 15:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 

  
Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
358/Z/250416: 
 

předložený program zasedání zastupitelstva města.       
 

359/Z/250416: 
 

finanční dary občanům za jejich práci ve výborech zastupitelstva města za rok 2015 v 
souladu s předloženým návrhem.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
360/Z/250416: 
 

poskytnutí dotací z rozpočtu města pro Program regenerace MPR a MPZ v roce 
2016 takto (v Kč): 
 

 

Objekty v majetku města    

 stát       město       vlastník       celkem       

Radnice, nám. TGM 32/29  

- obnova věže    
36.000       -       36.227     72.227     

Piaristická škola, ul. Olomoucká 
178/2  

- obnova oken a fasády    

962.000     -       962.989       1.924.989     

 

Objekty v majetku fyzických 
osob       

    

Dům, Zámecké nám. 56/2  

- obnova oken  
88.000       18.500     78.500       185.000     

Dům, ul. Cechovní 116/2  

- oprava střechy a fasády    

279.000       58.500       242.782       580.282       

Dům, nám. TGM 115/12  

- obnova nátěru dveří a výloh    

21.000       4.500       19.421       44.921       

Dům, ul. Cihlářova 42/14  

- obnova fasády, oken, omítek    

280.000       57.000     232.985     569.985       

Dům, ul. Čs. armády 100/5  

- restaurování kleneb mázhauzu 
- dokončení       

100.000       -       4.000       104.000     

Dům, ul. Cihlářova 169/8  

- obnova oken – 2 ks    

19.000     4.000       17.000       40.000       

Dům, ul. Krátká 81/1  

- restaurování schodiště       

100.000       -       73.995       173.995       

Dům, ul. Krátká 81/1  

- obnova střechy, fasády, oken    

280.000       65.500       306.555       652.055       

Dům, nám. TGM 57/17  

- obnova fasády ze dvora    
105.000       22.500     92.753       220.253 

 

Z: Miroslav Netolický 
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361/Z/250416: 
 

předloženou zprávu o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku, 
zásob, pohledávek, závazků a cenin města Moravská Třebová k 31. 12. 2015.       
  

Z: Dana Buriánková 
 
362/Z/250416: 
 

zařazení výstupů z veřejného fóra Zdravého města do projektového zásobníku 
Strategického plánu rozvoje města.      
  

Z: Pavel Brettschneider 
 
363/Z/250416: 
 

zahraniční služební cestu starosty města JUDr. Miloše Izáka do německého 
Göppingenu na Májové dny, ve dnech 10. - 13.06.2016.     
   

Z: Dana Buriánková 
 
364/Z/250416: 
 

vklad majetku města inv. č. 2903 TS – vodovodní přípojka – napojení – Sušice (stav. 
pozemek) v pořizovací ceně 15.884,90 Kč, inv. č. 2904 TS – vodovodní přípojka – 
napojení – Sušice (stav. pozemek)  v pořizovací ceně 15.884,85 Kč a inv č. 2905 TS 
– vodovodní přípojka – napojení – Sušice (stav. pozemek)  v pořizovací ceně 
15.884,85 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: Dana Buriánková 
 
365/Z/250416: 
 

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 
 
366/Z/250416: 
 

uzavření předložené kupní smlouvy, kterou společnost RWE GasNET, s.r.o., IČO 
27295567 se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem odkoupí od Města Moravská 
Třebová plynárenské zařízení: Moravská Třebová - průmyslová zóna Západní č. 
stavby 8800078922, za cenu 965.046 Kč.    
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.05.2016 
 
367/Z/250416: 
 

 prodej bytové jednotky č. 169/4 nacházející se v domě č. p. 169, č. o. 8 na ul. 
Cihlářově na stavebním pozemku parc. č. 102/1, včetně podílu id. 1386/10000 na 
společných částech budovy a na předmětném stavebním pozemku, dále formou 
přídatného spoluvlastnictví id. podílu o velikosti 1/24 na pozemku parc. č. 102/2 a id. 
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podílu o velikosti 1/30 na pozemku parc. č. 103/2 vše v obci a k. ú. Moravská 
Třebová, část Město, ul. Cihlářova za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
350.000 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.             
  

Z: Viera Mazalová 
 
368/Z/250416: 
 

prodej pozemku parc. č. 3287/18 o výměře 276 m2, druh pozemku trvalý travní porost 
v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové, za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 19.320 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.           
  

Z: Viera Mazalová 
 
369/Z/250416: 
 

předloženou kupní smlouvou mezi  Městem Moravská Třebová jako kupujícím a 
Českými dráhy a.s. se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 jako prodávajícím 
ve věci převodu pozemků parc. č. 2486/23, jehož součástí je budova bez č. p./č. e., 
pozemku parc. č. 2484/3 a pozemku parc. č. 2486/29 vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová.         
  

Z: Viera Mazalová 
 
370/Z/250416: 
 

uzavření kupní smlouvy na výkup nemovitosti pozemku parc. č. 2486/6 jehož 
součástí je budova č. p. 1608 vše v obci a katastrální území Moravská Třebová 
mezi  Městem Moravská Třebová jako kupujícím a Jiřím Vokálem jako prodávajícím 
prostřednictvím realitní kanceláře za dohodnutou cenu ve výši 390.000 Kč.           
  

Z: Viera Mazalová 
 
371/Z/250416: 
 

podání přihlášky do výběrového řízení ve věci prodeje pozemku parc. č. 1888, druh 
pozemku ostatní plocha o výměře 1379 m2 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část Předměstí ul. Dvorní a v případě úspěšnosti následné uzavření kupní 
smlouvy mezi městem Moravská Třebová jako kupujícím a Českou republikou, 
Ministerstvem obrany jako prodávajícím za cenu 80.000 Kč.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
372/Z/250416: 
 

podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku města, a to       

 pozemku parc. č. 1738/45 o výměře 35 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci a 
k. ú. Moravská Třebová   

 pozemku parc. č. 3476/5 o výměře 11 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci 
Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové,  

které vznikly dle GP  č. 607-104/2016 a GP č. 2811-103/2016,      

 pozemku parc. č. 964/9 o výměře 344 m2, druh pozemku ostatní plocha      

 pozemku parc. č. 964/10 o výměře 437 m2, druh pozemku ostatní plocha      

 pozemku parc. č. 964/11 o výměře 329 m2, druh pozemku ostatní plocha      

 pozemku parc. č. 964/12 o výměře 24 m2, druh pozemku ostatní plocha      
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 pozemku parc. č. 964/13 o výměře 133 m2, druh pozemku ostatní plocha      

 pozemku parc. č. 964/14 o výměře 23 m2 , druh pozemku ostatní plocha, vše v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová,  

které vznikly dle GP č. 2794-609/2015.           
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
373/Z/250416: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení Zastupitelstva města Moravská Třebová.     
  
 

374/Z/250416: 
 

výsledky Fóra Zdravého města z 18. 1. 2016 a následné ověřovací ankety – 10 P 
Moravské Třebové, stanovení jednotlivých garantů a řešení jednotlivých problémů 
města Moravská Třebová.     
  

Z: Pavel Brettschneider 
 
375/Z/250416: 
 

zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 13.04.2016 včetně 
jeho příloh.     
  
 

376/Z/250416: 
 

předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze dne 18. 4. 
2016.      
  
 

377/Z/250416: 
 

výzvu poskytovatele dotace Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ze 
dne 18.03.2016  k  vrácení dotace dotčené nesrovnalostí v rámci projektu „Cesta od 
renesance k baroku“.     
  

Z: Miloš Izák 
 
 
Zastupitelstvo města potvrzuje: 
 
378/Z/250416: 
 

usnesení rady města č. 1490/R/110416, kterým uložila po projednání výzvy 
poskytovatele dotace Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ze dne 
18.03.2016  k  vrácení dotace dotčené nesrovnalostí v rámci projektu „Cesta od 
renesance k baroku“  trvat na obsahu námitek městem již 
uplatněných,  neakceptovat výzvu a v součinnosti s Mgr. J. Zwyrtek Hamplovou 
realizovat   kroky k  právní obraně proti požadavku vrácení finančních prostředků.    
  

Z: Miloš Izák 
 
Zastupitelstvo města ruší: 
 
379/Z/250416: 
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usnesení zastupitelstva města č. 293/Z/080216, kterým schválilo uzavření 
předložené kupní smlouvy, kterou společnost RWE GasNet s.r.o., IČO 27295567 se 
sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, odkoupí od Města Moravská Třebová 
plynárenské zařízení: Moravská Třebová - průmyslová zóna Západní, č. stavby 
8800078922, za cenu 1.167.706 Kč včetně DPH.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
380/Z/250416: 
 

své usnesení č. 336/Z/140316, kterým schválilo 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.      
  

 
 
Zastupitelstvo města volí: 
 
381/Z/250416: 
 

návrhovou komisi ve složení:    
- Ing. Josef Jílek  

- Libor Truhlář  
- Mgr. Roman Cápal   
  
 

382/Z/250416: 
 

ověřovatele zápisu:    
- RNDr. Josef Ošťádal  
- Josef Odehnal   
  

 
 
V Moravské Třebové 25.04.2016 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 
 
 


