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Usnesení 
 

z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 
19.06.2017 od 15:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 

  
 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
598/Z/190617: 
 

předložený program zasedání zastupitelstva města.         
  
 

599/Z/190617: 
 

závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2016 bez výhrad takto (v Kč): 
 
Výsledek rozpočtového hospodaření roku 2016: 
 

  
 
Stavy na bankovních účtech města k 31.12.2016: 
 

  
  

Z: Dana Buriánková 
 
600/Z/190617: 
 

vypořádání hospodářského výsledku z hlavní i hospodářské činnosti města za rok 
2016 takto: 
 
Zisk po zdanění: 
hlavní činnost:  4.641.151,13 Kč  
hospodářská činnost: 4.467.709,13 Kč    
převést na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
601/Z/190617: 
 

účetní závěrku města za rok 2016. 
  

Z: Dana Buriánková 
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602/Z/190617: 
 

rozpočtovou úpravu č. 4/2017  rozpočtu města, kterou budou změněny závazné 
ukazatele na rok 2017 takto (v tis. Kč): 
 
a) závazné ukazatele stanovené radě města 

  
 
b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace  

  
  

Z: Dana Buriánková 
 
603/Z/190617: 
 

předložený návrh Obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová č. 2/2017, o 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na území města Moravská Třebová. 
  

Z: Pavel Báča 
 
604/Z/190617: 
 

předložený návrh Obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová č. 3/2017, 
kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného 
kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Moravská Třebová. 
  

Z: Pavel Báča 
 
605/Z/190617: 
 

prohlášení města o vlastnictví sochy sv. Jana Nepomuckého, stojící na pozemku 
parc. č. 56 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Město, ul. 
Cihlářova.    
  

Z: Viera Mazalová 
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606/Z/190617: 
 

vklad majetku města inv. č. 3024 TS a inv. č. 3025 TS – vodovodní přípojky - 
napojení – ulice Gorazdova v pořizovacích cenách 11.113,90 Kč a 10.387,90 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 
 
607/Z/190617: 
 

podání žádosti o změnu průběhu katastrální hranice mezi katastrálním územím 
Moravská Třebová a katastrálním územím Boršov u Moravské Třebové dle 
předloženého návrhu, tj. podél silnice I. třídy č. 35. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
608/Z/190617: 
 

vydání souhlasu za město Moravská Třebová, vlastníka pozemků parc. č. 4161, 
4163/1, 4166/3, 4166/5 a 4167 zapsaných na LV 10001 v katastrálním území Boršov 
u Moravské Třebové, se změnou katastrální hranice mezi katastrálním územím 
Boršov u Moravské Třebové a katastrálním územím Moravská Třebová dle 
předloženého návrhu s tím, že uvedené pozemky se stanou součástí katastrálního 
území Moravská Třebová. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
609/Z/190617: 
 

bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2055/131 o výměře 1970 m2, druh pozemku 
orná půda, který vznikl dle geometrického plánu č. 2861-329/2016 z původního 
pozemku parc. č. 2055/73 v obci a kat. území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. 
Strážnického a který je zastavěn částí stavby komunikace ul. Strážnického, do 
majetku města z majetku Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 
1024/11 a, Praha 3, IČO: 1312774. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
610/Z/190617: 
 

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 8 o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 
1511 v ulici Hřebečské č. o. 3.    
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.06.2017 
 
611/Z/190617: 
 

prodej pozemku parc. č. 1950/1 o výměře 916 m2, druh pozemku ostatní plocha v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 73.280 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.            
  

Z: Viera Mazalová 
612/Z/190617: 



 Město Moravská Třebová 4   

 Usnesení zastupitelstva města ze dne  19.06.2017 

 

prodej pozemku parc. č. 482/3 o výměře 567 m2, druh pozemku zahrada, pozemku 
parc. č.  482/7 o výměře 4 m2, druh pozemku zahrada a pozemku parc. č. 3810/2 o 
výměře 78 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a katastrálním území Boršov 
u Moravské Třebové za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 33.525 Kč, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
613/Z/190617: 
 

 prodej bytové jednotky č. 169/3 v ul. Cihlářově č. o. 8, č. p. 169 včetně podílu v 
rozsahu id. 1488/10000 na společných částech domu, venkovních úpravách a na 
stavebním pozemku parc. č. 102/1, dále id. podílu o velikosti 1/24 na pozemku parc. 
č. 102/2 a id. podílu o velikosti 1/30 na pozemku parc. č. 103/2, a to formou 
přídatného spoluvlastnictví, vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Město, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 350.000 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy. Nejdřív bude uzavřena smlouva o budoucí 
kupní smlouvě.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
614/Z/190617: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení Zastupitelstva města Moravská Třebová.       
  
 

615/Z/190617: 
 

předložený zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 07.06.2017 včetně jeho příloh 
1, 2, 3, 4, 5.  
  
 

616/Z/190617: 
 

předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města 
ze dne 09.06.2017. 
  
 

617/Z/190617: 
 

předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze dne 
12.06.2017.  
  
 

618/Z/190617: 
 

předložený závěrečný účet a rozbor hospodaření za hlavní (rozpočtové) hospodaření 
a za hospodářskou činnost města za rok 2016. 
  
 

619/Z/190617: 
 

rozbor hospodaření města k 30.04.2017.   
  
 
 
 

620/Z/190617: 
 

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO 
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Českomoravské pomezí za rok 2016 a Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí 
DSO Českomoravské pomezí za rok 2016. 
  
 

621/Z/190617: 
 

předloženou informaci o Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - 
CZ05. 
  
 

622/Z/190617: 
 

předloženou informaci o vzniku smogové situace a jejím vyhlašování. 
  
 

623/Z/190617: 
 

předložené vyjádření ke stavbě PKKZ a.s., Šárecká 3, 160 00 Praha, IČO 28765991, 
v Udánkách. 
  
 

624/Z/190617: 
 

předložené informace z dražeb nemovitostí z majetku města, konaných dne 
27.05.2017.  
  

 
 
Zastupitelstvo města ruší: 
 
625/Z/190617: 
 

smlouvu o budoucí kupní smlouvě na byt č. 8 o velikosti 3 + 1 v ulici Hřebečské č. o. 
3.    
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.06.2017 
 
 
Zastupitelstvo města volí: 
 
626/Z/190617: 
 

návrhovou komisi ve složení: 
- Mgr. Petr Vágner 
- Ing. Josef Jílek 
- Libor Truhlář 
  
 

627/Z/190617: 
 

ověřovatele zápisu: 
- Mgr. Lenka Bártová 
- Ing. Miloš Mička 
  

 
 
V Moravské Třebové 19.06.2017 
Zapsal: Stanislav Zemánek 
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JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


