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Usnesení 
 

z 16. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 
05.09.2016 od 15:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 

  
 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
426/Z/050916: 
 

předložený program zasedání zastupitelstva města s provedenou změnou, 
odložením tisku č. 13, Nová ulice, na příští jednání zastupitelstva města.            
  
 

427/Z/050916: 
 

souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 5/2016  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  
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Z: Dana Buriánková 
 
428/Z/050916: 
 

poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města na základě individuální žádosti 
Tělovýchovné jednotě Sokol Boršov, z.s., se sídlem Boršov 118, 569 21 Moravská 
Třebová, IČO: 49326899 ve výši 47.000 Kč na rekonstrukci fasády objektu kabin 
fotbalového oddílu.    
  

Z: Dana Buriánková 
 
429/Z/050916: 
 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 47.000 Kč 
Tělovýchovné jednotě Sokol Boršov, z.s., se sídlem Boršov 118, 569 21 Moravská 
Třebová, IČO: 49326899 na rekonstrukci fasády objektu kabin fotbalového oddílu v 
souladu s předloženým návrhem.    
  

Z: Dana Buriánková 
 
430/Z/050916: 
 

rozpočtové opatření č. 6 /2016 - v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015, Program 
pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová, poskytnutí dotace ve 
výši 20.000 Kč  ZO ČSOP Zelené Vendolí, se sídlem Vendolí 42, 569 14 Vendolí, 
IČO: 70920907 na zajištění péče o zvířata, jejich léčení a krmení v záchranné stanici. 
Dotace bude uhrazena z vyčleněné rozpočtové rezervy.    
  

Z: Dana Buriánková 
 
431/Z/050916: 
 

uzavření veřejnoprávní smlouvy se ZO ČSOP Zelené Vendolí, se sídlem Vendolí 42, 
569 14 Vendolí, IČO: 70920907 o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na zajištění 
péče o zvířata, jejich léčení a krmení v záchranné stanici v souladu s předloženým 
vzorem.    
  

Z: Dana Buriánková 
 
432/Z/050916: 
 

uzavření dodatku č. 1 Veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. OF 
28/2016 ze dne 11.04.2016 s Integrovanou střední školou Moravská Třebová, IČO: 
15034496 v souladu s předloženým návrhem (rozšíření účelu použití dotace). 
  

Z: Dana Buriánková 
 
433/Z/050916: 
 

závazek dofinancování akce „TJ Slovan Moravská Třebová – Rekonstrukce 
fotbalového hřiště na UMT (umělý trávník)“  v případě přidělení dotace z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu 133510, Státní podpora sportu pro 
rok 2017.     
  

Z: Dana Buriánková 
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434/Z/050916: 
 

vklad majetku města inv. č. 3002 TS – vodovodní přípojka – napojení – ul. Nová, p.č. 
2628/18 (FO) v pořizovací ceně 7.086 Kč a inv. č. 3003 TS – vodovodní přípojka – 
napojení – ul. Nová, p.č. 2629/5 (FO)  v pořizovací ceně 7.086 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 
 
435/Z/050916: 
 

zadání Změny č. 2 územního plánu města Moravská Třebová. 
  

Z: Václav Mačát 
 
436/Z/050916: 
 

převzetí a zavedení dešťové kanalizace uložené v pozemcích parc. č. 3799/1, 
3798/2, 3804/1,3791/3, 3791/5, 3791/22, 3791/30, 3791/32 a 3791/2, všechny v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, v části obce Sušice do majetku Města 
Moravská Třebová, a to  v celkové hodnotě 199.030 Kč a dle popisu uvedeného ve 
znaleckém posudku č. 3603-153/2016 ze dne 06.06.2016, vypracovaném Ing. 
Zdeňkem Dokoupilem, znalcem jmenovaným Krajským soudem v Hradci Králové.    
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.09.2016 
 
437/Z/050916: 
 

předloženou novou smlouvu o podmínkách provedení stavby: "Oprava silnice 
III/36826 Boršov" se stavebníkem - Pardubickým krajem, IČO: 70892822, 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: 30.09.2016 
 
438/Z/050916: 
 

 bezúplatný převod pozemku parc. č. 2611/2 o výměře 4.431 m2, druh pozemku 
ostatní plocha a pozemku parc. č. 2610/1 o výměře 4.783 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí z majetku 
města do vlastnictví TJ Slovan Moravská Třebová, IČO: 43508511.      
  

Z: Viera Mazalová 
 
439/Z/050916: 
 

prodej pozemku parc. č. 3501/2 o výměře 1.123 m2, druh pozemku orná půda  v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 706.640 Kč (včetně DPH), kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy. Kupující uhradí náklady spojené s převodem  nemovitosti.           
  

Z: Viera Mazalová 
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440/Z/050916: 
 

prodej pozemku parc. č. 94/6 o výměře 12 m2, druh pozemku zahrada a pozemku 
parc. č. 96/3 o výměře 6 m2, druh pozemku zahrada vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Marxova za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 2.484 
Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  Nad rámec kupní ceny 
uhradí kupující náklady spojené s převodem nemovitosti, a to ve výši 5.082 Kč.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
441/Z/050916: 
 

9 dražebních vyhlášek dobrovolných dražeb, konaných dne 22.10.2016 dle 
předloženého návrhu v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, 
ve znění pozdějších předpisů na prodej nemovitostí:  
1.  Pozemek parc.č. 2055/121 o výměře 1312 m2, druh pozemku orná půda, který 
vznikl dle GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií  Svitavy, potvrzeného KÚ  
pro Pardubický kraj dne 12.11.2015 z původního pozemku parc.č. 2055/104 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí  
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 598.700 Kč včetně DPH 
2.  Pozemek parc.č. 2055/122 o výměře 1447 m2, druh pozemku orná půda, který 
vznikl dle GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií  Svitavy, potvrzeného KÚ  
pro Pardubický kraj dne 12.11.2015 z původního pozemku parc.č. 2055/104 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí  
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 752.500 Kč včetně DPH 
3.  Pozemek parc.č. 2055/123 o výměře 1267 m2, druh pozemku orná půda, který 
vznikl dle GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií  Svitavy, potvrzeného KÚ  
pro Pardubický kraj dne 12.11.2015 z původního pozemku parc.č. 2055/104 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí  
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 657.600 Kč včetně DPH 
4.  Pozemek parc.č. 2055/124 o výměře 1266 m2, druh pozemku orná půda, který 
vznikl dle GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií  Svitavy, potvrzeného KÚ  
pro Pardubický kraj dne 12.11.2015 z původního pozemku parc.č. 2055/104 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí  
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 658.400 Kč včetně DPH 
5.  Pozemek parc.č. 2055/126 o výměře 706 m2, druh pozemku orná půda, který 
vznikl dle GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií  Svitavy, potvrzeného KÚ  
pro Pardubický kraj dne 12.11.2015 z původního pozemku parc.č. 2055/1 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí  
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 250.800 Kč včetně DPH 
6.  Pozemek parc.č. 2055/127 o výměře 685 m2, druh pozemku orná půda, který 
vznikl dle GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií  Svitavy, potvrzeného KÚ  
pro Pardubický kraj dne 12.11.2015 z původního pozemku parc.č. 2055/1 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí  
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 322.200 Kč včetně DPH 
7.  Pozemek parc.č. 2055/128 o výměře 1047 m2, druh pozemku orná půda, který 
vznikl dle GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií  Svitavy, potvrzeného KÚ  
pro Pardubický kraj dne 12.11.2015 z původního pozemku parc.č. 2055/103 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí  
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 544.500 Kč včetně DPH 
8.  Pozemek parc.č. 2055/129 o výměře 1041 m2, druh pozemku orná půda, který 
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vznikl dle GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií  Svitavy, potvrzeného KÚ  
pro Pardubický kraj dne 12.11.2015 z původního pozemku parc.č. 2055/103 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí  
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 541.400 Kč včetně DPH 
9.  Pozemek parc.č. 2055/130 o výměře 1048 m2, druh pozemku orná půda, který 
vznikl dle GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií  Svitavy, potvrzeného KÚ  
pro Pardubický kraj dne 12.11.2015 z původního pozemku parc.č. 2055/103 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí  
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 545.000 Kč včetně DPH. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
442/Z/050916: 
 

3 vyhlášky dobrovolných opakovaných dražeb, konaných dne 22.10.2016 dle 
předloženého návrhu v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, 
ve znění pozdějších předpisů na prodej nemovitostí:  
1.  Pozemek parc.č. 2055/95 o výměře 1576 m2, druh pozemku orná půda v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Strážnického    
Výchozí cena pozemku pro dražbu:  744.700 Kč včetně DPH   
2.  Pozemek parc.č. 2055/97 o výměře 1786 m2, druh pozemku orná půda v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Strážnického    
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 875.000 Kč  včetně DPH 
3.  Pozemek parc.č. 2632/2 o výměře 397 m2, druh pozemku ostatní plocha a 
pozemek parc.č. 2631/3 o výměře 297 m2 , druh pozemku trvalý travní porost vše v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. J. K. Tyla, které tvoří jeden 
stavební pozemek.  
Výchozí cena pozemků pro dražbu: 360.900 Kč včetně DPH. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
443/Z/050916: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení Zastupitelstva města Moravská Třebová.       
  
 

444/Z/050916: 
 

předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze dne 29. 8. 
2016.      
  
 

445/Z/050916: 
 

předložené zápisy z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 
27.07.2016 a 24.08.2016 včetně jejich příloh.    
  
 

446/Z/050916: 
 

zápis z výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města ze dne 26.08.2016. 
447/Z/050916: 
 

rozbor hospodaření města k 30.06.2016.   
  
 

448/Z/050916: 
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opatření  k vyřízení  petice ze dne 25.07.2016, kterou občané požadují přijetí 
opatření ke zvýšení bezpečnosti ve městě, zamezení ničení majetku a zabezpečení 
dodržování nočního klidu, podle předloženého návrhu.     
  

 
 
Zastupitelstvo města ruší: 
 
449/Z/050916: 
 

souhlas se záměrem  prodeje nemovitostí - pozemků a staveb areálu dětské 
nemocnice pro účely realizace projektu "Revitalizace areálu dětské nemocnice v 
Moravské Třebové - Centrum aktivního stáří ", předloženým společností MATOUŠEK 
CZ a.s., který byl schválen usnesením číslo 621/Z/150413.        
  

Z: Viera Mazalová 
 
450/Z/050916: 
 

své usnesení č. 396/Z/200616, kterým schválilo uzavření předložené smlouvy o 
podmínkách provedení stavby: "Oprava silnice III/36826 Boršov" se stavebníkem - 
Pardubickým krajem, IČO: 70892822, 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 
 
 
Zastupitelstvo města ukládá: 
 
451/Z/050916: 
 

radě města zabývat se předloženým doporučením finančního výboru k poskytování 
dotací dle vnitřního předpisu 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Moravská Třebová - 2. kolo (žádosti do 20.000 Kč).  
  

Z: Miloš Izák 
 
 
Zastupitelstvo města odkládá: 
 
452/Z/050916: 
 

projednání tisku č. 13, Nová ulice, na příští zasedání zastupitelstva města. 
  

 
 
Zastupitelstvo města volí: 
 
453/Z/050916: 
 

návrhovou komisi ve složení:    
- PaedDr. Hana Horská  
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- Miroslav Jurenka  
- Ing. Josef Jílek.      
  
 

454/Z/050916: 
 

ověřovatele zápisu:  
- Libor Truhlář  
- Mgr. Roman Cápal.        
  

 
 
V Moravské Třebové 05.09.2016 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


