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Usnesení 
 

z 15. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 
20.06.2016 od 15:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 

  
 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
388/Z/200616: 
 

předložený program zasedání zastupitelstva města s provedenou změnou - 
přesunutí projednání tisku č. 18 za tisk č. 2.           
  
 

389/Z/200616: 
 

závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2015 bez výhrad takto (v Kč):  
 

Výsledek rozpočtového hospodaření roku 2015:  
 

  

 

Stavy na bankovních účtech města k 31.12.2015:  
 

  
  

Z: Dana Buriánková 
 
390/Z/200616: 
 

vypořádání hospodářského výsledku z hlavní i hospodářské činnosti města za rok 
2015 takto:  
Zisk po zdanění:  
hlavní činnost:                     3.501.474,49 Kč    
hospodářská činnost:        8.176.735,47 Kč      
převést na účet  432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let.      
  

Z: Dana Buriánková 
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391/Z/200616: 
 

účetní závěrku města za rok 2015.     
  

Z: Dana Buriánková 
 
392/Z/200616: 
 

souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 3/2016  rozpočtu města, kterou budou změněny 
závazné ukazatele na rok 2016 takto (v tis. Kč):    
a) závazné ukazatele stanovené radě města    

  

 

b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace      

  
  

Z: Dana Buriánková 
 
393/Z/200616: 
 

předložený návrh Obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová o školských 
obvodech základních škol v Moravské Třebové.     
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Z: Dana Buriánková 
 
394/Z/200616: 
 

Obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebová o zákazu požívání 
alkoholických nápojů na veřejném prostranství podle předloženého návrhu.     
  

Z: Jana Zemánková 
 
395/Z/200616: 
 

nominaci starosty města JUDr. Miloše Izáka jako zástupce akcionáře města 
Moravská Třebová pro volbu na valné hromadě LIKO SVITAVY a.s., IČO: 28771346 
do jeho představenstva. Valná hromada LIKA se koná 28.06.2016 ve Svitavách.       
  

Z: Miloš Izák 
 
396/Z/200616: 
 

uzavření předložené smlouvy o podmínkách provedení stavby: "Oprava silnice 
III/36826 Boršov" se stavebníkem - Pardubickým krajem, IČO: 70 89 28 22, se 
sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, PSČ 532 11, zastoupeným  na základě 
usnesení Rady Pardubického kraje č. R/1489/07 ze dne 10. května 2007 JUDr. 
Michalem Votřelem, MPA, vedoucím odboru majetkového, stavebního řádu a investic 
Krajského úřadu Pardubického kraje.    
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.06.2016 
 
397/Z/200616: 
 

předloženou variantu č. 1b pro rekonstrukci školního bazénu na ZŠ ul. Palackého.     
  

Z: Miroslav Netolický 
 
398/Z/200616: 
 

demolici stavby občanské vybavenosti  č. p. 1337, č. o. 19 , která je součástí 
pozemku parc. č. 1193/9, o výměře 457 m2, druh pozemku zastavěná plocha a 
nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Nová.     
  

Z: Miroslav Netolický 
 
399/Z/200616: 
 

prodej pozemku parc. č. 1745/60 o výměře 360 m2, druh pozemku ostatní plocha v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 28.800 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.              
  

Z: Viera Mazalová 
 
400/Z/200616: 
 

prodej podílu ideálních 1000/10000 stavební parcely č. 39 o výměře 631 m2 , druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním  území Moravská 
Třebová, Město na ul. Farní za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 17.037  Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.             
  

Z: Viera Mazalová 
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401/Z/200616: 
 

prodej pozemku parc. č. 3503/17 o výměře 2.966 m2, druh pozemku orná půda a 
pozemku parc. č. 3503/18 o výměře 2.651 m2, druh pozemku orná půda  vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 112.340 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.               
  

Z: Viera Mazalová 
 
402/Z/200616: 
 

 prodej pozemku parc. č. 433/2 o výměře 29 m2, druh pozemku zastavěná plocha a 
nádvoří  v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Svitavská za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 5.800 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.               
  

Z: Viera Mazalová 
 
403/Z/200616: 
 

prodej pozemku st. 169, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 327 
m2, jehož součástí je budova č. p. 90, pozemku parc. č. 575/2 o výměře 106 m2, druh 
pozemku zahrada, pozemku parc. č. 579 o výměře 762 m2, druh pozemku zahrada a 
pozemku 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 vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 20.000 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.               
  

Z: Viera Mazalová 
 
404/Z/200616: 
 

prodej bytové jednotky č. 806/13 na ul. Školní č. o. 2, č. p. 806 včetně podílu v 
rozsahu id. 4100/52351 na společných částech budovy, venkovních úpravách a na 
pozemku parc. č. 1373 o výměře 222 m2, zastavěná plocha a nádvoří v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
200.000 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
405/Z/200616: 
 

prodej bytové jednotky č. 807/14 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807 včetně podílu v 
rozsahu id. 129/2500 na společných částech budovy, venkovních úpravách a na 
pozemku parc. č. 1374 o výměře 219 m2, zastavěná plocha a nádvoří v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
150.000 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
406/Z/200616: 
 

podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí pozemku parc. č. 213/1 o 
výměře 778 m2, druh pozemku zahrada v obci a katastrálním území Moravská 
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Třebová, část Město, ul. Piaristická do majetku města od TJ Slovan Moravská 
Třebová.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
407/Z/200616: 
 

vklad majetku města inv. č. 2996 TS – vodovodní přípojka – napojení – J. K. Tyla 10 
B (PO) v pořizovací ceně 9.367,80 Kč, inv. č. 2997 TS – vodovodní přípojka – 
napojení – Svitavská 898/25 (SVJ)  v pořizovací ceně 6.918,40 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 
 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
408/Z/200616: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení Zastupitelstva města Moravská Třebová.       
  
 

409/Z/200616: 
 

zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 08.06.2016.     
  
 

410/Z/200616: 
 

předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze dne 13. 6. 
2016.      
  
 

411/Z/200616: 
 

předložené zápisy z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města 
ze dne 13.5.2016 a ze dne 3.6.2016.       
  
 

412/Z/200616: 
 

rezignaci Kateřiny Horákové na funkci člena kontrolního výboru zastupitelstva 
města.     
  
 

413/Z/200616: 
 

předložený závěrečný účet a rozbor hospodaření za hlavní (rozpočtové) hospodaření 
a za hospodářskou činnost města za rok 2015.     
  

 
414/Z/200616: 
 

rozbor hospodaření města k 30.04.2016.     
  
 

415/Z/200616: 
 

informace o podané žádosti o dotaci z Pardubického kraje na vybudování zázemí na 
Knížecí louce.   
  
 

416/Z/200616: 
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předložený odhad nákladů na opravy chodníků a komunikací zařazených do 
kategorie 4 a 5 v rámci plánu jejich obnovy.     
  
 

417/Z/200616: 
 

předložené požadavky na pořízení Změny č. 2 územního plánu města Moravská 
Třebová.   
  
 

418/Z/200616: 
 

zprávu starosty o zahraniční služební cestě mimo partnerská města do německého 
Göppingenu, která proběhla ve dnech 10.-12.06.2016.     
  
 

419/Z/200616: 
 

informaci o jednání s firmou K.Y. International Trade & Investment Co., spol. s r. o., 
IČO: 60932210 ve věci  nabídky na odkoupení nemovitostí v katastrálním území 
města Moravská Třebová.         
  

 
 
Zastupitelstvo města jmenuje: 
 
420/Z/200616: 
 

Michala Hegera členem kontrolního výboru zastupitelstva města.     
  

Z: Josef Odehnal 
 
 
Zastupitelstvo města potvrzuje: 
 
421/Z/200616: 
 

své usnesení č. 330/Z/140316, kterým schválilo 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 
 
 
Zastupitelstvo města ukládá: 
 
422/Z/200616: 
 

radě města připravit realizaci technické infrastruktury pro stavební pozemky na 
výstavbu rodinných domů na pozemcích parc. č. 1193/9, o výměře 457 m2, druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1193/3 o výměře 3.912 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, parc. č. 1193/10 o výměře 475 m2, druh pozemku ostatní 
plocha a parc. č. 1193/11 o výměře 261 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Nová.   
  

Z: Václav Mačát 
 
 
Zastupitelstvo města volí: 
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423/Z/200616: 
 

návrhovou komisi ve složení:    
- Ing. Miloš Mička  

- Mgr. Petr Vágner  
- Ing. Daniela Blahová.     
  
 

424/Z/200616: 
 

ověřovatele zápisu:  
- Mgr. Lenka Bártová  

- PaedDr. Hana Horská.       
  

 
 
Zastupitelstvo města neakceptuje: 
 
425/Z/200616: 
 

předložené návrhy Kongregace Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu 
sv. Františka s Assisi o narovnání a doporučuje ukončit jednání o narovnání.     
  

Z: Miloš Izák 
 
 
V Moravské Třebové 20.06.2016 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 
 
 
 


