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Usnesení 
 

z 19. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 
13.03.2017 od 15:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 

  
 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
537/Z/130317: 
 

předložený program zasedání zastupitelstva města s provedenou změnou v pořadí 
tisků, tj. zařazení tisku č. 22 za tisk č. 2.           
  
 

538/Z/130317: 
 

rozpočet města na rok 2017 v následující podobě: 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z: Dana Buriánková 
 
539/Z/130317: 
 

tyto závazné ukazatele, jimiž se povinně budou řídit: 
 
a) rada města 
 

celkové rozpočtové příjmy města v roce 2017 190 900,00 tis. Kč

Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení 

zůstatku finančních prostředků na běžných účtech a účelových 

fondech)

56 300,00 tis. Kč

celkové rozpočtové zdroje 247 200,00 tis. Kč

celkové rozpočtové výdaje města v roce 2017 241 860,00 tis. Kč

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 

prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček
5 340,00 tis. Kč

celkové rozpočtové potřeby 247 200,00 tis. Kč   

Rozpočtové zdroje: částka

daňové příjmy 133 090,00 tis. Kč

přijaté dotace (investiční i neinvestiční) 27 535,18 tis. Kč

ostatní (nedaňové) příjmy 25 874,82 tis. Kč

kapitálové příjmy 4 400,00 tis. Kč

rozpočtové příjmy CELKEM 190 900,00 tis. Kč

Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení 

zůstatku finančních prostředků na běžných účtech a 

účelových fondech)

56 300,00 tis. Kč

Celkové rozpočtové zdroje 247 200,00 tis. Kč

Rozpočtové potřeby:

běžné (provozní) výdaje (vč. rozsáhlejších oprav v MPR) 194 620,00 tis. Kč

investiční výdaje 47 240,00 tis. Kč

rozpočtové výdaje CELKEM 241 860,00 tis. Kč

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 

prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček
5 340,00 tis. Kč

Celkové rozpočtové potřeby 247 200,00 tis. Kč
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b) příspěvkové organizace zřízené městem – příspěvek na činnost organizace 
 

  
  

Z: Dana Buriánková 
 
540/Z/130317: 
 

poskytnutí dotací z rozpočtu města v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015 
Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová uvedeným 
subjektům. Dotace budou uhrazeny z vyčleněné rozpočtové rezervy. 
 
1. Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ  Mor. Třebová             25.000 Kč 

 zajištění akcí školy - škola v přírodě, školní akademie, projektové dny … 
 

2. Sdružení přátel Kulturního domu v BORŠOVĚ, z.s.           10.000 Kč 

 soutěž mažoretkových skupin O medaili Espiral - 2. ročník 
 

3. Sdružení přátel Kulturního domu v BORŠOVĚ, z.s.            60.000 Kč 

 pořádání kulturních a společenských akcí v městské části Boršov 
 

4. Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú.              30.000 Kč 

 sociální služby, osobní asistence, odborné soc. poradenství 
 

5. Pobočný spolek Svazu branně-technických  
sportů Moravská Třebová                           50.000 Kč 

 vybavení pro činnost klubu mládeže, úprava a údržba střelnice a pořadatelství 

soutěží v rámci mládeže SBTS 
 

6. Zdeněk Kopetzký                            70.000 Kč 

 13. ročník Moravskotřebovského cyklomaratonu, 2. ročník silničního závodu 
 

7. Náš domov Koclířov, z.s.                          0 Kč 

 dofinancování pobytové sociální služby Most naděje – azylový dům pro rodiče 

s dětmi 
 

8. FERMÁTA  z.s.                   30.000 Kč 

 reprezentace města na vystoupeních v roce 2017, činnost sboru 
 

9. AG – FIT, z.s.                       10.000 Kč 
- pronájem tréninkovým prostor, školení rozhodčích v gymnastickém aerobiku 
 

10.AG – FIT, z.s.                   20.000 Kč 
- odměna trenéra mládeže 
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11. Sdružení Němců – Regionální skupina Hřebečsko, z.s.            15.000 Kč 
- Dny česko-německé kultury – 23. ročník 
 

12. Junák – český skaut, středisko Moravská Třebová, z. s.            30.000 Kč 
- provoz kluboven a táborové základny, vzdělávání činovníků, pořádání akcí akce pro 
středisko a veřejnost  
 

13. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sušice             45.000 Kč 

 materiální zabezpečení sportovní činnosti mladých hasičů a družstev dospělých, 

pořádání akcí pro veřejnost, nákup výstroje a výzbroje 
 

14. Gymnázium Moravská Třebová, Svitavská 310            15.000 Kč 

 realizace projektových dnů pro základní školy 
 

15. Tělovýchovná jednota Sokol Boršov, z.s.             70.000 Kč 
- činnost tělovýchovné jednoty, údržba areálu, sportovně technická podpora družstva 
mužů 
 

16. Lukáš Komprda                10.000 Kč  

 motokrosový tým, vybavení jezdců, motocyklů, pořízení náhradních dílů, cestovné, 

startovné 
 

17. Květná Zahrada, z.ú.                20.000 Kč 

 příspěvek na mzdy pracovníků zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

Květináč 
 

18. Laxus z. ú.                         0 Kč 

 zdravotnický materiál pro výměnný injekční program, částečná úhrada mzdy 

klíčového pracovníka Centra terénních programů   
 

19. RC Autoklub České republiky, z.s.            25.000 Kč 

 zakoupení sportovních pohárů na závěrečné vyhlášení mistrů ČR, nové dresy pro 

reprezentaci na ME a MS  
 

20. Ing. Helena Gálová              20.000 Kč 

 účast na soutěžích (startovné, doprava), pořízení kostýmů pro taneční skupiny 

Koťata, Kočky, Crazy cats, a Alegria 
 

21. Aeroklub Moravská Třebová, z.s.            40.000 Kč 

 mistrovství Evropy v plachtění v neklapkových třídách  
 

22. ZO ČSOP Zelené Vendolí             20.000 Kč 

 činnost záchranné stanice, svoz zvířat, ubytování, péče, veterinární ošetření, 

potrava,… 
 
CELKEM              615.000 Kč 
  

Z: Dana Buriánková 
 
541/Z/130317: 
 

uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotací z rozpočtu města poskytnutých v 
souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Moravská Třebová, v souladu s předloženým vzorem. 
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Z: Dana Buriánková 
 
542/Z/130317: 
 

poskytnutí dotací z rozpočtu města na základě individuálních žádostí následujícím 
subjektům: 
 
a) TJ Slovan Moravská Třebová, z.s, IČO: 43508511 – neinvestiční dotace na provoz 
tělovýchovné jednoty v roce 2017 ve výši 8.005.000 Kč. 
 

b) TJ Slovan Moravská Třebová, z.s., IČO: 43508511 – investiční dotace v souhrnné 
výši  2.960.000 Kč na vybudování umělého travního povrchu na fotbalovém stadionu 
(2.700.000 Kč), na nákup montovaného skladovacího domku na atletický stadion pro 
uskladnění atletického nářadí a překážek (60.000 Kč) a na pořízení nového ozvučení 
fotbalového stadionu (200.000 Kč). 
 

c) Tělovýchovná jednota Sokol Boršov, z.s., IČO: 49326899 – investiční dotace na 
částečnou úhradu nákladů rekonstrukci oplocení v areálu fotbalového stadionu v 
Boršově ve výši 75.000 Kč. 
 

d) Oblastní charita Moravská Třebová, IČO: 65189418 – neinvestiční dotace na 
úhradu části provozních nákladů na zajištění poskytovaných registrovaných 
sociálních služeb (denní stacionář Domeček, sociálně terapeutická dílna Ulita, 
sociálně aktivizační služba Šance pro rodinu a občanská poradna) v roce 2017 ve 
výši 750.000 Kč. 
 

e) Obec Staré Město, IČO: 00277380 – neinvestiční dotace na úhradu části 
provozních nákladů JPO II v roce 2017 ve výši 600.000 Kč. 
 

f) Obec Staré Město, IČO: 00277380 – investiční dotace na částečnou úhradu 
nákladů na vybudování školící místnosti pro proškolování členů výjezdové jednotky 
JPO II obce Staré Město ve výši 200.000 Kč. 
 

g) Ester Dvořáková Tesolin, IČO: 73583103 – neinvestiční dotace na úhradu části 
nákladů na provoz turistického informačního centra v roce 2017 ve výši 803.000 Kč. 
 

h) Nemocnice následné péče Moravská Třebová, IČO: 00193895 – investiční dotace 
v souhrnné výši 585.000 Kč na úhradu části nákladů na pořízení nového sanitního 
vozu (500.000 Kč) a na pořízení terapeutického ultrazvukového přístroje pro 
rehabilitaci (85.000 Kč). 
 

i) Bonanza Vendolí, z.ú., IČO: 26673703 – neinvestiční dotace na úhradu části 
provozních nákladů na zajištění poskytovaných registrovaných sociálních služeb v 
roce 2017 ve výši 200.000 Kč. 
 

j) Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, IČO: 62033131 – neinvestiční 
dotace na úhradu 50% podílu nákladů na ubytování dojíždějících studentů 
ubytovaných v domovech mládeže v Moravské Třebové ve školním roce 2017/2018 
ve výši 50.000 Kč. 
 

k) Integrovaná střední škola Moravská Třebová, IČO: 15034496 – neinvestiční 
dotace na úhradu nákladů na částečné vybavení odborné učebny studijního oboru 
68-42-M/01  Bezpečnostně právní činnost ve výši 70.000 Kč. 
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l) Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČO: 72053453 – neinvestiční dotace na 
částečnou úhradu nákladů projektů Výměna vodovodu ulice Svitavská, Moravská 
Třebová a Výměna vodovodu ulice Lidická ve výši 118.288 Kč. 
 

m) Středisko kulturních služeb města Svitavy, IČO: 13584456 – neinvestiční dotace 
na úhradu části nákladů na přípravu a konání hudebního festivalu Hřebečský 
slunovrat v roce 2017 ve výši 200.000 Kč. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
543/Z/130317: 
 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací z 
rozpočtu města v roce 2017 s následujícími subjekty: 
 
a) TJ Slovan Moravská Třebová, z.s., IČO: 43508511 
b) Tělovýchovná jednota Sokol Boršov, z.s., IČO: 49326899 
c) Oblastní charita Moravská Třebová, IČO: 65189418 
d) Obec Staré Město, IČO: 00277380 
e) Ester Dvořáková Tesolin, IČO: 73583103 
f) Nemocnice následné péče Moravská Třebová, IČO: 00193895 
g) Bonanza Vendolí, z.ú., IČO: 26673703 
h) Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, IČO: 62033131 
i) Integrovaná střední škola Moravská Třebová, IČO: 15034496 
j) Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČO: 72053453 
k) Středisko kulturních služeb města Svitavy, IČO: 13584456 
 
v souladu s předloženými návrhy. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
544/Z/130317: 
 

poskytnutí daru Dětskému domovu Moravská Třebová, J. K. Tyla 570/65, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 63609177 ve výši 24.476 Kč s následným uzavřením 
darovací smlouvy podle předloženého návrhu.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
545/Z/130317: 
 

předložený Plán odpadového hospodářství města Moravská Třebová na období let 
2017 – 2021. 
  

Z: Pavel Báča 
 
546/Z/130317: 
 

obecně závaznou vyhlášku, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města 
Moravská Třebová č. 4/2016, o nočním klidu, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.03.2017 
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547/Z/130317: 
 

zařazení výstupů z Veřejného fóra Zdravého města a následné Ankety 10P do 
projektového zásobníku Strategického plánu rozvoje města.   
  

Z: Pavel Brettschneider 
 
548/Z/130317: 
 

prodej bytové jednotky č. 135/1 a nebytové jednotky č. 135/7 vše v domě č. o. 5, č. p. 
135 na ul. Piaristické včetně podílu na společných částech domu, venkovních 
úpravách a na pozemku parc. č. 828 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
část Předměstí za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 320.000 Kč, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.          
  

Z: Viera Mazalová 
 
549/Z/130317: 
 

prodej pozemku parc. č. 2613/43 o výměře 64 m2, druh pozemku ovocný sad  v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, část Udánky za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 7.680 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.            
  

Z: Viera Mazalová 
 
550/Z/130317: 
 

prodej pozemku parc. č. 2628/21 o výměře 7 m2, druh pozemku orná půda, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Nová za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 4.404,40 Kč (včetně DPH), kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
551/Z/130317: 
 

prodej podílu ideálních 1229/10000 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 40.326  Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.         
  

Z: Viera Mazalová 
 
552/Z/130317: 
 

bezúplatný převod pozemku parc. č. 2555/14 o výměře 93 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Nádražní 
z majetku města do vlastnictví Pardubického kraje, se sídlem Komenského nám. 
125, Pardubice, IČO: 70892822.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
553/Z/130317: 
 

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

- pozemku parc. č. 864/6 o výměře 567 m2, druh pozemku ostatní plocha  
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- pozemku parc. č. 2235 o výměře 390 m2, druh pozemku zastavěná plocha  
- pozemku parc. č. 2236 o výměře 156 m2, druh pozemku ostatní plocha  
- pozemku parc. č. 2237 o výměře 79 m2, druh pozemku ostatní plocha  
- pozemku parc. č. 2272 o výměře 200 m2, druh pozemku zastavěná plocha  
- pozemku parc. č. 2273/4 o výměře 982 m2, druh pozemku zahrada 
- pozemku parc. č. 3892/5 o výměře 122 m2, druh pozemku ostatní plocha  
- pozemku parc. č. 3892/10 o výměře 56 m2, druh pozemku ostatní plocha  
- pozemku parc. č. 3892/12 o výměře 86 m2, druh pozemku ostatní plocha   
- pozemku parc. č. 3892/14 o výměře 1 m2, druh pozemku ostatní plocha  
- pozemku parc. č. 3966/2 o výměře 134 m2, druh pozemku vodní plocha  

 
vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, z vlastnictví ČR, Ředitelství silnic 
a dálnic, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
554/Z/130317: 
 

podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku města pozemku 
parc. č. 2055/69 o výměře 42 m2, druh pozemku orná půda, pozemku parc. č. 2054/1 
o výměře 696 m2, druh pozemku ostatní plocha a pozemku parc. č. 2055/3 o výměře 
347 m2, druh pozemku orná půda vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část Předměstí, ul. Nerudova z majetku Pardubického kraje, se sídlem 
Komenského nám. 125, Pardubice, IČO: 70892822.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
555/Z/130317: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení Zastupitelstva města Moravská Třebová.       
  
 

556/Z/130317: 
 

předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 
01.03.2017 včetně jeho příloh 1, 2, 3, 4.  
  
 

557/Z/130317: 
 

předložený zápis z výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města ze dne 
03.03.2017. 
  
 

558/Z/130317: 
 

předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze dne 7. 3. 2017.  
  
 

559/Z/130317: 
 

výsledky Fóra Zdravého města z 18. 1. 2017 a následné ověřovací Ankety 10 P, 
stanovení jednotlivých garantů a řešení jednotlivých problémů města Moravská 
Třebová.   
  

Z: Pavel Brettschneider 
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560/Z/130317: 
 

předloženou Zprávu o činnosti Městské policie Moravská Třebová za období leden 
až prosinec 2016.   
  
 

561/Z/130317: 
 

předložené vyhodnocení bezpečnostní situace v obvodu Obvodního oddělení Policie 
ČR Moravská Třebová za rok 2016.   
  
 

562/Z/130317: 
 

předloženou informaci o dopisu starosty hejtmanovi Pardubického kraje s žádostí o 
řešení autobusových dálkových spojů do Brna, Mohelnice a Olomouce.  
  

Z: Miloš Izák 
 
563/Z/130317: 
 

odmítnutí nabídky České pošty, s.p. zapojit město do projektu Pošta Partner, neboť 
považuje tuto nabídku pro město za nevýhodnou, s připomínkou, že zabezpečení 
poštovních služeb je plně na straně a zodpovědnosti státu.  
  
 

564/Z/130317: 
 

další informace k možnému využití dětské nemocnice ul. Svitavská projektem 
„Geografické muzeum“. 
  

 
 
Zastupitelstvo města volí: 
 
565/Z/130317: 
 

návrhovou komisi ve složení: 
-  Mgr. Petr Vágner                             
-  Ing. Tomáš Kolkop 
-  Ing. Milan König  
  
 

566/Z/130317: 
 

ověřovatele zápisu: 
-  Ing. Zdeněk Ošťádal                        
-  Ing. Daniela Blahová  
  

 
 
Zastupitelstvo města si vyhrazuje: 
 
567/Z/130317: 
 

další rozhodování ve věci realizace investiční akce č. 42 rozpočtu města - Kavárna 
na KL, vč. přeložky plynu a kanalizace, a ukládá radě města předkládat na jednání 
zastupitelstva města průběžné informace a podklady ke schvalování realizace akce. 
  

Z: Miloš Izák 
 
 



 Město Moravská Třebová 9   

 Usnesení zastupitelstva města ze dne  13.03.2017 

V Moravské Třebové 13.03.2017 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


