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Usnesení 
 

z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 
06.02.2017 od 15:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 

  
 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
509/Z/060217: 
 

předložený program zasedání zastupitelstva města.           
  
 

510/Z/060217: 
 

předložený plán práce kontrolního výboru zastupitelstva města na rok 2017. 
  

Z: Josef Odehnal 
 
511/Z/060217: 
 

předložený plán činnosti finančního výboru zastupitelstva města na rok 2017. 
  

Z: Miloš Izák 
 
512/Z/060217: 
 

souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 12/2016 rozpočtu města, kterou byly změněny 
závazné ukazatele na rok 2016 takto (v tis. Kč): 
 
závazné ukazatele stanovené radě města 

  
  

Z: Dana Buriánková 
 
513/Z/060217: 
 

měsíční odměny a příplatky neuvolněným členům zastupitelstva města s účinností od 
01.03.2017 takto: 
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- odměna neuvolněnému místostarostovi  …………….. 24.098 Kč 
- odměna členu rady ……………………………………..    2.207 Kč 
- odměna předsedovi výboru zastupitelstva města ……   1.829 Kč 
- odměna předsedovi komise rady města ……………..    1.444 Kč 
- odměna členu výboru zastupitelstva města …..……..       805 Kč 
- odměna členu komise rady města ……………..…….        805 Kč 
- odměna členu zastupitelstva města ………………....        510 Kč 
- příplatek podle počtu obyvatel ……………………….         399 Kč 

Příslušná odměna náleží:  
- novému členu zastupitelstva ode dne, kdy se stal členem zastupitelstva 
- členu zastupitelstva ode dne, kdy byl zvolen do příslušné funkce. 
V případě souběhu výkonu několika funkcí bude neuvolněnému členovi 
zastupitelstva města poskytnuta měsíční odměna podle funkce, za kterou lze 
poskytnout nejvyšší odměnu. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
514/Z/060217: 
 

vklad majetku města inv. č. 3008 TS – vodovod – Strážnického III. etapa v pořizovací 
ceně 1.118.068,92 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 
 
515/Z/060217: 
 

prodej části pozemku parc. č. 4445 (jedná se cca o 6 m2) o celkové výměře 6.103 
m2, druh pozemku ostatní plocha  v obci Moravská Třebová a katastrálním území 
Boršov u Moravské Třebové společnosti ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035 za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 520 Kč/m2 + DPH s tím, že nejdříve bude uzavřena smlouva o budoucí 
kupní smlouvě.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
516/Z/060217: 
 

prodej podílu ideálních 551/10000 stavební parcely č. 1117 o výměře 477 m2, druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v obci a katastrálním  území Moravská 
Třebová, Předměstí na ul. Sluneční za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
13.700  Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.         
  

Z: Viera Mazalová 
 
517/Z/060217: 
 

prodej pozemku parc. č. 3633/15 o výměře 239 m2, druh pozemku trvalý travní 
porost, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice, za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 28.680 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.       
  

Z: Viera Mazalová 
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518/Z/060217: 
 

prodej pozemku parc. č. 2936/175 o výměře 655 m2, druh pozemku orná půda, 
společnosti ATEK s.r.o. Svitavská 1599/66, Moravská Třebová, IČO: 26004968, za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 412.126 Kč (včetně DPH), kterou kupující 
společnost uhradí před podpisem kupní smlouvy, dále uhradí poměrnou část nákladů 
spojených s vyhotovením geometrického plánu ve výši 5.829 Kč. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
519/Z/060217: 
 

prodej pozemku parc. č. 2936/176 o výměře 498 m2, druh pozemku orná půda, 
společnosti Nástrojárna MM, s.r.o. Svitavská 1517/64, Moravská Třebová, IČO: 
25944924, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 313.341,60 Kč (včetně DPH), 
kterou kupující společnost uhradí před podpisem kupní smlouvy, dále uhradí 
poměrnou část nákladů spojených s vyhotovením geometrického plánu ve výši 4.430 
Kč. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
520/Z/060217: 
 

prodej pozemku parc. č. 2936/177 o výměře 207 m2, druh pozemku orná půda, 
společnosti KAYSER IMMOBILIEN s.r.o. Voctářova 2449/5, Libeň, Praha 8, IČO: 
27624510, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 130.244,40 Kč (včetně DPH), 
kterou kupující společnost uhradí před podpisem kupní smlouvy, dále uhradí 
poměrnou část nákladů spojených s vyhotovením geometrického plánu ve výši 1.839 
Kč.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
521/Z/060217: 
 

 podání žádosti o úplatný převod a následné nabytí do majetku města z vlastnictví 
České republiky, Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 
3, IČO: 01312774, a to pozemku parc. č. 2936/1 o výměře 16.701 m2, druh pozemku 
orná půda a pozemku parc. č. 2936/54 o výměře 15.413 m2, druh pozemku orná 
půda, vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
522/Z/060217: 
 

výkup pozemku parc. č. 729 o výměře 598 m2, druh pozemku zahrada, a pozemku 
parc. č. 4749 o výměře 57 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše v obci Moravská 
Třebová a katastrální území Boršov u Moravské Třebové, za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 60.000 Kč, která bude prodávajícímu uhrazena do 10 dnů od 
podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí město 
Moravská Třebová.                
  

Z: Viera Mazalová 
 
523/Z/060217: 
 

změnu Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod 
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Moravskotřebovska, spočívající ve změně sídla svazku na:  obec Moravská Třebová 
a doplnění nového orgánu svazku: Rady svazku.  
  

Z: Pavel Brettschneider 
 
524/Z/060217: 
 

změnu Stanov dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska, 
spočívající ve změně sídla svazku na:  obec Moravská Třebová, v úpravě Stanov dle 
Občanského zákoníku a ve zřízení nového výkonného orgánu svazku: Rady svazku.  
  

Z: Pavel Brettschneider 
 
525/Z/060217: 
 

změny Stanov dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska s 
tím, že po zápisu do rejstříku svazků obcí bude sídlo svazku na adrese: Nádražní 
1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová. 
  

Z: Pavel Brettschneider 
 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
526/Z/060217: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení Zastupitelstva města Moravská Třebová.       
  
 

527/Z/060217: 
 

předloženou zprávu, zpracovanou velitelem Městské policie Moravská Třebová, k 
připomínce občana přednesené na zasedání zastupitelstva města dne 28. 11. 2016 
ohledně bezpečnosti ve městě.  
  
 

528/Z/060217: 
 

aktuální informaci o stavu soudních sporů vedených městem Moravská Třebová 
(stav r. 2016, 2017). 
  
 

529/Z/060217: 
 

předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 
18.01.2017 včetně jeho příloh č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6.  
  
 

530/Z/060217: 
 

předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze dne 30. 1. 
2017.  
  
 

531/Z/060217: 
 

předloženou odpověď Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, 
na podnět k posouzení vnitřního předpisu č. 4/2015, Kontrolního řádu výborů 
Zastupitelstva města Moravská Třebová, jejíž závěr zní: Ministerstvo vnitra posoudilo 
předmětný kontrolní řád v rozsahu jemu svěřených kompetencí a uvádí, že při 
posouzení Kontrolního řádu výborů Zastupitelstva města Moravská Třebová nebyl 
shledán rozpor se zákonem. 
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532/Z/060217: 
 

zápis z jednání ze dne 20.12.2016 k možnosti nového využití objektu čp. 634, ul. 
Svitavská, Moravská Třebová. 
  

 
 
Zastupitelstvo města ukládá: 
 
533/Z/060217: 
 

odboru majetku města a komunálního hospodářství doplnit do smluv na prodej 
pozemků p. č. 2936/175, 2936/176, 2936/177 povinnost kupujících vybudovat na 
předmětných pozemcích parkoviště, a to do 2 let od uzavření kupních smluv. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Zastupitelstvo města volí: 
 
534/Z/060217: 
 

návrhovou komisi ve složení:  
- Mgr. Roman Cápal 
- Mgr. Bc. Lenka Bártová 
- Ing. Miloš Mička 
  
 

535/Z/060217: 
 

ověřovatele zápisu:  
- Ing. Tomáš Kolkop 
- Ing. Milan König        
  

 
 
Zastupitelstvo města žádá: 
 
536/Z/060217: 
 

na základě poskytnutých informací o stavu zaměstnanosti v jednotlivých částech 
Pardubického kraje se stavem ke konci roku 2016 Radu Pardubického kraje, aby 
vyvinula ve spolupráci s Hospodářskou komorou, CzechInvestem, případně přímo s 
některými podnikatelskými subjekty maximální úsilí o ekonomické vyrovnání oblasti 
Moravskotřebovska s ostatními oblastmi kraje. Dále žádá Zastupitelstvo 
Pardubického kraje, aby tento bod zařadilo přímo do programového prohlášení Rady 
Pardubického kraje. V tom směru plně podporuje úsilí krajské zastupitelky a 
místopředsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost PaedDr. Hany 
Horské. 
  

 
 
V Moravské Třebové 06.02.2017 
Zapsal: Stanislav Zemánek 
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JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


