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Usnesení 
 

z 20. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 
24.04.2017 od 15:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 

 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
568/Z/240417: 
 

předložený program zasedání zastupitelstva města s provedenou změnou v pořadí 
tisků, tj. zařazení tisků č. 7 a 6 za tisk č. 1 a zařazení tisku č. 20, předloženého přímo 
na jednání, do programu jednání.         
  
 

569/Z/240417: 
 

finanční dary občanům za jejich práci ve výborech zastupitelstva města za rok 2016 v 
souladu s předloženým návrhem.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
570/Z/240417: 
 

poskytnutí dotací z rozpočtu města pro Program regenerace MPR a MPZ v roce 
2017 takto: 
 

Objekty v majetku města   

 stát   město   vlastník   celkem   

Dům, ul. Bránská 42/10  

- obnova střechy   
427 000  - 428 648   855 648  

Dům, nám. TGM 28/37  

- obnova fasády do dvora   

49 000   - 50 742  99 742   

Klášter, ul. Svitavská 
1512/7 
- obnova střechy   

754 000   - 1 572 568 2 326 568 

 
Objekty v majetku církve   

    

Fara, Kostelní nám. 24/3  

- obnova střechy 
673 000   150 000   674 438   1 497 438   

 

Objekty v majetku 
fyzických osob a SVJ   

    

Dům, ul. Čs. armády 86/10  

- obnova fasády, vnitřních 
omítek, komínů, maleb a 
vrat   

171 000   38 100  171 269  380 369   

Dům, ul. Krátká 80/4 
- výměna a obnova oken   

157 000   35 100   158 520   350 620   

Dům, ul. Čs. armády 82/2  

- obnova střechy   

264 000   58 800   264 891   587 691   

Dům, ul. Cihlářova 9/11 
- restaurování portálu 

  55 000  -     11 550     66 550  

 

Z: Miroslav Netolický 
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571/Z/240417: 
 

předloženou zprávu o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku, 
zásob, pohledávek, závazků a cenin města Moravská Třebová k 31. 12. 2016. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
572/Z/240417: 
 

vnitřní předpis č. 2/2017, Program pro poskytování stipendií studentům vysokých 
škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová, dle předloženého 
návrhu. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
573/Z/240417: 
 

zapojení města do výzvy č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a 
infrastruktura II v rámci Integrovaného regionálního operačního programu specifický 
cíl 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje 
využití a kvality systémů IKT. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 29.09.2017 
 
574/Z/240417: 
 

zahraniční služební cestu starosty města JUDr. Miloše Izáka do německého 
Göppingenu na Májové dny, ve dnech 26. - 29.05.2017.      
  

Z: Dana Buriánková 
 
575/Z/240417: 
 

 podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku města pozemku 
parc. č. 288/4 o výměře 200 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci a kat. území 
Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Gorazdova z majetku Pardubického kraje, se 
sídlem Komenského nám. 125, Pardubice IČO: 70892822.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
576/Z/240417: 
 

navržený postup uvedený v důvodové zprávě ve věci výkupu pozemků z vlastnictví 
Jiřího Macha, IČO: 14553261, směny pozemků se společností AGRO Kunčina, IČO: 
25262084, a následné směny pozemků se společností PAVLÍK a společníci s.r.o., 
IČO: 25948431, Pavlík Roman, bytem ul. Nerudova č. p. 1167, č. o. 48, Moravská 
Třebová, Pavlík Petr, IČO: 41267109, a Ing. Pavlík Ladislav, IČO: 16207262, na ul. 
Svitavské z důvodu rozšíření průmyslové zóny.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
577/Z/240417: 
 

výkup pozemku parc. č. 4558 o výměře 18.014 m2, druh pozemku orná půda a 
pozemku parc. č. 4575 o výměře 22.682 m2, druh pozemku orná půda vše v obci 
Moravská Třebová a katastrální území Boršov u Moravské Třebové z vlastnictví 
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Jiřího Macha, IČO: 14553261 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 813.920 
Kč.      
  

Z: Viera Mazalová 
 
578/Z/240417: 
 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o směně pozemků mezi městem Moravská 
Třebová a PAVLÍK a společníci s.r.o., Nerudova 1167/48, Moravská Třebová, IČO: 
25948431, Pavlík Petr, ul. Nerudova 1454/50, Moravská Třebová, IČO: 41267109, 
Pavlík Roman, bytem ul. Nerudova č. p. 1167, č. o. 48, Moravská Třebová, a Pavlík 
Ladislav Ing., Nerudova 1167/48, Moravská Třebová, IČO: 16207262, za účelem 
získání pozemků parc. č. 4119, 4120, 4151, 4152  a parc. č. 4147, 4148, 4153 a 
3872/1 v katastrálním území Boršov u Moravské Třebové pro přípravu území pro 
novou průmyslovou zónu s tím, že před uzavřením vlastní směnné smlouvy budou 
splněny všechny zákonem dané podmínky a vlastní smlouva bude předložena 
zastupitelstvu města ke schválení. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
579/Z/240417: 
 

výkup pozemku parc. č. 175/2 o výměře 83 m2, druh pozemku zahrada v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Komenského, který vznikl 
novým geometrickým plánem z původního pozemku parc. č. 175, z vlastnictví 
Martina Dostála, trvale bytem Moravská Třebová, č. p. 1435, ul. Sportovní č. o. 6 za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 9.020 Kč, která bude prodávajícímu 
uhrazena do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem 
nemovitosti uhradí město Moravská Třebová.                
  

Z: Viera Mazalová 
 
580/Z/240417: 
 

5 dražebních vyhlášek dobrovolných dražeb, které se budou konat dne 27.05.2017 
dle předloženého návrhu v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných 
dražbách, ve znění pozdějších předpisů, na prodej nemovitostí: 
  
1. Pozemku parc. č. 2771/78 o výměře 1090 m2, druh pozemku orná půda, který 
vznikl dle geometrického plánu č. 2907-12/2017, vyhotoveného Geodézií Polička, 
potvrzeného dne 23.01.2017 Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj z původního 
pozemku parc. č. 2771/1 
2. Pozemku parc. č. 2771/79 o výměře 1090 m2, druh pozemku orná půda, který 
vznikl dle geometrického plánu č. 2907-12/2017, vyhotoveného Geodézií Polička, 
potvrzeného dne 23.01.2017 Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj z původního 
pozemku parc. č. 2771/1 
3. Pozemku parc. č. 2055/128 o výměře 1047 m2, druh pozemku orná půda 
4. Pozemku  parc. č. 2055/129 o výměře 1041 m2, druh pozemku orná půda  
5. Pozemku parc. č. 2055/130 o výměře 1048 m2, druh pozemku orná půda vše v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová. 
  

Z: Viera Mazalová 
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581/Z/240417: 
 

9 dražebních vyhlášek dobrovolných opakovaných dražeb, které se budou konat dne 
27.05.2017 dle předloženého návrhu v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb., o 
veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů na prodej nemovitostí: 
 
1. Pozemku parc. č. 2055/121 o výměře 1312 m2, druh pozemku orná půda  

2. Pozemku parc. č. 2055/122 o výměře 1447 m2, druh pozemku orná půda  
3. Pozemku parc. č. 2055/123 o výměře 1267 m2, druh pozemku orná půda   
4. Pozemku parc. č. 2055/124 o výměře 1266 m2, druh pozemku orná půda  
5. Pozemku parc. č. 2055/126 o výměře 706 m2, druh pozemku orná půda 
6. Pozemku parc. č. 2055/95 o výměře 1576 m2, druh pozemku orná půda   
7. Pozemku parc. č. 2055/97 o výměře 1786 m2, druh pozemku orná půda  
8. Pozemku parc. č. 2631/3 o výměře 297 m2 a pozemku parc. č. 2632/2, které tvoří 
jeden stavební pozemek, vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová    
9. Pozemku parc. č. 234/3 o výměře 191 m2, druh pozemku zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba bytového domu č. p. 219 část Město, ul. Krátká č. 
o. 6, Moravská Třebová. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
582/Z/240417: 
 

prodej pozemku parc. č. 595/5 o výměře 339 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Bezručova za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 40.680 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.  Nad rámec kupní ceny uhradí kupující náklady spojené s převodem 
nemovitosti, a to ve výši 5.886 Kč.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
583/Z/240417: 
 

prodej pozemku parc. č. 595/6 o výměře 106 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Bezručova za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 12.720 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.  Nad rámec kupní ceny uhradí kupující náklady spojené s převodem 
nemovitosti, a to ve výši 1.841 Kč.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
584/Z/240417: 
 

realizaci projektu Zázemí na Knížecí louce (investiční akce č. 42 rozpočtu města - 
Kavárna na Knížecí louce, vč. přeložky plynu a kanalizace) dle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
585/Z/240417: 
 

upravenou variantu č. 1b pro rekonstrukci školního bazénu ZŠ ul. Palackého dle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
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586/Z/240417: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení Zastupitelstva města Moravská Třebová.       
  
 

587/Z/240417: 
 

předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 
12.04.2017 včetně jeho příloh 1, 2, 3, 4.  
  
 

588/Z/240417: 
 

předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze dne 18. 4. 
2017.  
  
 

589/Z/240417: 
 

informace o zřízení funkce městského architekta a o způsobu jeho výběru. 
  
 

590/Z/240417: 
 

souhrnné informace o přípravě a realizaci projektu Zázemí na Knížecí louce 
(investiční akce č. 42 rozpočtu města - Kavárna na Knížecí louce, vč. přeložky plynu 
a kanalizace). 
  
 

591/Z/240417: 
 

předpokládaný dopad projektu realizovaného z výzvy č. 28 Specifické informační a 
komunikační systémy a infrastruktura II v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu specifický cíl 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti 
veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT do běžných 
výdajů rozpočtu města. 
  
 

592/Z/240417: 
 

stanovisko Samosprávné komise Udánky k návrhu PKKZ a.s. Praha na uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby: Změna dokončené stavby – výrobní část, 
Moravská Třebová – Udánky na pozemcích 3373/2 a 3373/1 v k. ú. Moravská 
Třebová. 
 
 
Zastupitelstvo města ruší: 
 
593/Z/240417: 
 

usnesení zastupitelstva města č. 567/Z/130317 ze dne 13.03.2017, kterým si 
zastupitelstvo města vyhradilo další rozhodování ve věci realizace investiční akce č. 
42 rozpočtu města - Kavárna na Knížecí louce, vč. přeložky plynu a kanalizace. 
  
 

594/Z/240417: 
 

své usnesení č. 397/Z/200616 ze dne 20.6.2016, kterým schválilo předloženou 
variantu č. 1b pro rekonstrukci školního bazénu na ZŠ ul. Palackého.  
  

Z: Miroslav Netolický 
 
Zastupitelstvo města volí: 
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595/Z/240417: 
 

návrhovou komisi ve složení: 
- Josef Odehnal 
- Ing. Zdeněk Ošťádal 
- Ing. Daniela Blahová 
  
 

596/Z/240417: 
 

ověřovatele zápisu: 
- Ing. Josef Jílek 
- Milada Horáková 
 
 
Zastupitelstvo města uděluje: 
 
597/Z/240417: 
 

Cenu města Moravská Třebová za rok 2016 Ing. Karlu Metyšovi a JUDr. Ing. Janu 
Vermouskovi. 
  

Z: Miloš Izák 
 
 
V Moravské Třebové 24.04.2017 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


