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Usnesení 
 

z 17. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 
28.11.2016 od 15:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 

  
 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
455/Z/281116: 
 

předložený program zasedání zastupitelstva města s provedenými změnami 
spočívajícími ve změně pořadí projednávaných tisků.           
  
 

456/Z/281116: 
 

plán práce Výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města na rok 2017 dle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Václav Mačát 
 
457/Z/281116: 
 

následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2017: 06.02., 13.03., 24.04., 
19.06., 04.09., 11.12., a to vždy od 15:00 hod. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
458/Z/281116: 
 

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 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 2017 částkou 
100 Kč/1 hod. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
459/Z/281116: 
 

následující rozpočtové provizorium města Moravská Třebová na I. čtvrtletí roku 2017 
(v tis. Kč) s provedenou úpravou, tj. přesun částky 130 tis. Kč určené na zajištění 
dopravní obslužnosti (Brno - Žamberk) do účelově nespecifikované rozpočtové 
rezervy: 
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Z: Dana Buriánková 
 
460/Z/281116: 
 

souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 9/2016  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 
 
461/Z/281116: 
 

rozpočtové opatření 10/2016 rozpočtu města -  poskytnutí daru ve výši 10.000 Kč 
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Nadačnímu fondu Valentina Oswalda Ottendorfera, se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 
568 02 Svitavy, IČO: 04268253 na nákup nových polohovacích postelí. Dar bude 
uhrazen z provozní rozpočtové rezervy. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
462/Z/281116: 
 

uzavření darovací smlouvy s Nadačním fondem Valentina Oswalda Ottendorfera, se 
sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy, IČO: 04268253 o poskytnutí daru ve 
výši 10.000 Kč na nákup nových polohovacích postelí. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
463/Z/281116: 
 

změnu usnesení č. 360/Z/250416, poskytnutí dotací z rozpočtu města a příspěvků z 
dotace Ministerstva kultury, Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2016, takto: 
 
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       -      962.990     1.924.990   
 
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, ul. Cihlářova 9/11  
- 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              122.000        -            51.995        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            104.000      22.500              93.753        
220.253 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
464/Z/281116: 
 

uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci u objektů mimo vlastnictví města o 
poskytnutí dotací z rozpočtu města a příspěvků z dotace Ministerstva kultury, 
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Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2016 na opravu nemovitých kulturních 
památek v roce 2016 v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
465/Z/281116: 
 

poskytnutí stipendia studentům na základě vnitřního předpisu 5/2015 Program pro 
poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice (s udělenou 
výjimkou z článku 2) odst. 1) písm. b)) 
  

Z: Dana Buriánková 
 
466/Z/281116: 
 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí stipendia v souladu s předloženými 
návrhy. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
467/Z/281116: 
 

uzavření dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. OF 
32/2016 ze dne 30.03.2016 s Oblastní charitou Moravská Třebová, IČO: 65189418 v 
souladu s předloženým návrhem (změna struktury použití dotace). 
  

Z: Dana Buriánková 
 
468/Z/281116: 
 

uzavření dohody o úhradě dluhu ve výši 13.846 Kč ve splátkách tak, že uhradí tuto 
částku v 28 pravidelných měsíčních splátkách. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
469/Z/281116: 
 

zařazení nové lokality pro bytovou výstavbu souběžné s ulicí Strážnického do ul. 
Strážnického.   
  

Z: Pavel Šafařík 
 
470/Z/281116: 
 

předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová o školských 
obvodech mateřských škol v Moravské Třebové. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
471/Z/281116: 
 

obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebová o nočním klidu podle 
předloženého návrhu s provedeným doplněním v čl. 3 odst. (2) písm. a) o Bílou 
sobotu (noc z 15. dubna na 16. dubna) a Štědrý den (noc z 24. prosince na 25. 
prosince). 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.12.2016 
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472/Z/281116: 
 

Plán společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav v katastrálním 
území Útěchov u Moravské Třebové a části katastrálního území Boršov u Moravské 
Třebové v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Pavel Brettschneider 
 
473/Z/281116: 
 

vklad majetku města inv. č. 3013 TS – vodovodní přípojka – napojení – Boršov, p.č. 
721 (FO) v pořizovací ceně 7.227 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 
 
474/Z/281116: 
 

prodej pozemku parc. č. 94/5 o výměře 5 m2, druh pozemku zastavěná plocha a 
nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Marxova za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 3.146 Kč (včetně DPH), kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
475/Z/281116: 
 

prodej pozemku parc. č. 1893/7 o výměře 238 m2, druh pozemku zahrada a pozemku 
parc. č. 1891/3 o výměře 16 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Dvorní za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 30.480 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Nad 
rámec kupní ceny uhradí kupující náklady spojené s převodem nemovitosti, a to ve 
výši 5.424 Kč. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
476/Z/281116: 
 

prodej stávajících dvou sloupů veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 3476/1 v 
obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové z 
vlastnictví města do vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IČO: 24729035 za dohodnutou cenu ve výši 5000 Kč + 
DPH.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
477/Z/281116: 
 

předloženou kupní smlouvu mezi Městem Moravská Třebová, panem S.a Lesy 
České republiky, s.p., se sídlem Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Hradec 
Králové, IČO: 42196451 ve věci prodeje pozemků dotčených stavbou "Úprava 
Stříbrného potoka Moravská Třebová, Boršov" za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem ve výši 35 Kč/m2 + DPH. 
  

Z: Viera Mazalová 
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478/Z/281116: 
 

směnu pozemku parc. č. 3799/5 o výměře 14 m2, druh pozemku ostatní plocha z 
vlastnictví města za pozemek parc. č. 3804/3 o výměře 10 m2, druh pozemku ostatní 
plocha ve vlastnictví manželů V., vše v obci a kat. území Moravská Třebová, které 
vznikly dle GP č. 2802-348/2015 ze dne 13.01.2016.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
479/Z/281116: 
 

 výkup pozemku parc. č. 3635/17 o výměře 39 m2, druh pozemku zahrada  v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice z vlastnictví pana N., za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 7.230 Kč, která bude prodávajícímu 
uhrazena do 10 dnů  od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem 
nemovitosti a náklady na geometrický plán uhradí město Moravská Třebová.                
  

Z: Viera Mazalová 
 
480/Z/281116: 
 

bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2600/2 o výměře 59 m2, druh pozemku trvalý 
travní porost v obci a katastrálním území Moravská Třebová do vlastnictví 
města.                  
  

Z: Viera Mazalová 
 
481/Z/281116: 
 

předložený návrh smlouvy o uzavření budoucích smluv s firmou Kubík a.s. se sídlem 
Praha 1, U Prašné brány 1090/2, IČO: 25928082, ve věci  bezúplatného převodu 
pozemků městu, bezúplatného zřízení věcných břemen ve prospěch vlastníka 
budovy č. p. 1447, která je součástí pozemku parc. č. 738, a o dalším postupu prací 
a financování  projektu.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
482/Z/281116: 
 

podání žádosti ČR ÚZSVM o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku 
města, a to:    
- pozemku parc. č. 4154 o výměře 6556 m2 druh pozemku ostatní plocha,  
- pozemku parc. č. 4155 o výměře 1193 m2 druh pozemku ostatní plocha,  
- pozemku parc. č. 4156 o výměře 1736 m2 druh pozemku ostatní plocha, 
všechny v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
483/Z/281116: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení Zastupitelstva města Moravská Třebová.       
  
 

484/Z/281116: 
 

zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 16.11.2016 včetně 
jeho příloh.   
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485/Z/281116: 
 

předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze dne 
21.11.2016.  
  
 

486/Z/281116: 
 

zápis z jednání Výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města ze dne 
11.11.2016. 
  
 

487/Z/281116: 
 

následující termíny schůzí rady města v roce 2017: 09.01., 23.01., 20.02., 06.03., 
20.03., 10.04., 15.05., 22.05., 05.06., 03.07., 24.07., 07.08., 21.08., 18.09., 02.10., 
16.10.,  30.10., 13.11., 27.11., a to vždy od 16:00 hod. 
  
 

488/Z/281116: 
 

následující termíny schůzí rady města jako jediného společníka obchodní společnosti 
Technické služby Moravská Třebová s.r.o. při výkonu funkce valné hromady 
společnosti v roce 2017: 20.02.,10.04., 22.05., 21.08., 13.11., a to vždy od 15:00 
hod. 
  
 

489/Z/281116: 
 

rozbor hospodaření města k 30.09.2016. 
  
 

490/Z/281116: 
 

cenu vodného na rok 2017 ve výši 37,37 Kč/m3 bez DPH, 42,97 Kč/m3 s DPH.  
  
 

491/Z/281116: 
 

cenu stočného na rok 2017 ve výši 38,70 Kč/m3 bez DPH, 44,51 Kč/m3  s DPH, která 
je stanovena dle Koncesní smlouvy „Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou 
potřebu pro město Moravská Třebová", která byla schválena Zastupitelstvem města 
Moravská Třebová dne 22.06.2015 pod číslem usnesení č.144/Z/220615 a uzavřena 
dne 23.06.2015.  
  
 

492/Z/281116: 
 

předložený výpočet nákladů za likvidaci komunálního odpadu na rok 2017. 
  
 
 

493/Z/281116: 
 

předložený zápis z kontroly Správy stavby dle Mandátní smlouvy ze dne 24. 2. 2010, 
zajišťované firmou VRV a.s., za Sdružení VRV a.s. a PROMA a.s. v rámci projektu 
„Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“. 
  
 

494/Z/281116: 
 

předloženou informaci k průběhu pořizování změny č. 2 územního plánu města. 
  
 

495/Z/281116: 
 

informace z dražby nemovitostí z majetku města, konané dne 22.10.2016. 
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496/Z/281116: 
 

předložené informace o zahájení projektu "Moravská Třebová - tvorba strategického 
plánu a zavedení metody kvality CAF". 
 
 
Zastupitelstvo města jmenuje: 
 
497/Z/281116: 
 

Petru Štercovou členem finančního výboru zastupitelstva města.   
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
498/Z/281116: 
 

Ing. Miroslava Klíče st. a Renatu Částkovou členy kontrolního výboru zastupitelstva 
města. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
 
Zastupitelstvo města odvolává: 
 
499/Z/281116: 
 

Otakara Zahradníka z funkce člena finančního výboru zastupitelstva města.   
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
500/Z/281116: 
 

Martina Tylšara a Petra Lipovského z funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva 
města . 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
 
Zastupitelstvo města potvrzuje: 
 
501/Z/281116: 
 

výši poplatku 500 Kč na rok 2017 dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
Zastupitelstvo města ukládá: 
 
502/Z/281116: 
 

radě města zabývat se předloženým doporučením finančního výboru zastupitelstva 
města ve věci aktualizace vnitřního předpisu č. 5/2015, Program pro poskytování 
stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská 
Třebová. 
  

Z: Miloš Izák 
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503/Z/281116: 
 

radě města zajistit prodej stavebního pozemku parc. č. 234/3, jehož součástí je 
stavba bytového domu č. p. 219, část Město, ul. Krátká č. o. 6 formou dražby s 
vyvolávací cenou 720 tis. Kč. 
  

Z: Pavel Brettschneider 
 
 
Zastupitelstvo města odkládá: 
 
504/Z/281116: 
 

projednání tisku č. 28, prodej stavebního pozemku parc. č. 234/3, jehož součástí je 
stavba bytového domu č. p. 219, část Město, ul. Krátká č. o. 6. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Zastupitelstvo města stahuje z jednání: 
 
505/Z/281116: 
 

tisk č. 23, Vnitřní předpis č. 5/2016, Statut výborů Zastupitelstva města Moravská 
Třebová.   
  

 
 
Zastupitelstvo města volí: 
 
506/Z/281116: 
 

návrhovou komisi ve složení:   
- Milada Horáková 
- Libor Truhlář 
- Ing. Zdeněk Ošťádal      
  
 

507/Z/281116: 
 

ověřovatele zápisu:         
- RNDr. Josef Ošťádal 
- Josef Odehnal 
 
 
 
 
Zastupitelstvo města uděluje: 
 
508/Z/281116: 
 

výjimku z vnitřního předpisu č. 5/2015, Program pro poskytování stipendií studentům 
vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová, týkající se 
článku 2) odst. 1) písm. b)  - stanoveného průměru maturitní zkoušky pro žádosti 
podané v roce 2016. 
  

Z: Dana Buriánková 



 Město Moravská Třebová 10   

 Usnesení zastupitelstva města ze dne  28.11.2016 

 
 
V Moravské Třebové 28.11.2016 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


