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Usnesení 
 

z 22. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 
04.09.2017 od 15:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 

  
 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
628/Z/040917: 
 

předložený program zasedání zastupitelstva města.         
  
 

629/Z/040917: 
 

souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 6/2017  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  

  
Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21                     1 575,00         424,16               1 999,16 
  

Z: Dana Buriánková 
 
630/Z/040917: 
 

schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017 rozpočtu města - poskytnutí dotací v 
souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Moravská Třebová uvedeným subjektům: 
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- Náš domov Koclířov, z.s., se sídlem Koclířov 140, 569 11, IČO: 68208553 na 
dofinancování pobytové sociální služby Most naděje – azylový dům pro rodiče s 
dětmi – 10.000 Kč. 
- Linka bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, Praha 8, Bohnice, IČO: 61383198 na 
podporu provozu Linky bezpečí, krizové linky pro děti a studenty – 5.000 Kč. 
- Pobočný spolek Svazu branně-technických sportů Moravská Třebová, se sídlem 
Nám. T. G. Masaryka 121/18, Moravská Třebová, IČO: 68245807 - na technické 
vybavení sportovního klubu mládeže (optická střelnice, terčová zařízení) – 20.000 
Kč. 
Dotace budou uhrazeny z vyčleněné rozpočtové rezervy. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
631/Z/040917: 
 

uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotací z rozpočtu města dle vnitřního 
předpisu č. 6/2015, Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská 
Třebová, v souladu s předloženým vzorem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
632/Z/040917: 
 

uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace z 
rozpočtu Města Moravská Třebová č. OF 0013/2017 s TJ Slovan Moravská Třebová, 
z.s., IČO: 43508511, v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
633/Z/040917: 
 

uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z 
rozpočtu Města Moravská Třebová č. OF 0014/2017 s TJ Slovan Moravská Třebová, 
z.s., IČO: 43508511, v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
634/Z/040917: 
 

poskytnutí stipendia studentce vysoké školy v souladu s vnitřním předpisem 2/2017, 
Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
635/Z/040917: 
 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí stipendia v souladu s předloženým 
návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
636/Z/040917: 
 

střednědobý výhled rozpočtu města na období 2018 – 2020 dle předloženého 
návrhu. 
  

Z: Dana Buriánková 
 



 Město Moravská Třebová 3   

 Usnesení zastupitelstva města ze dne  04.09.2017 

637/Z/040917: 
 

předloženou Koncepci prevence kriminality města Moravská Třebová na období 
2017 - 2020. 
  

Z: Hana Navrátilová 
 
638/Z/040917: 
 

 prodej bytové jednotky č. 55/4 v domě na Zámeckém náměstí č. o. 3, č. p. 55 včetně 
podílu v rozsahu id. 541/2500 na společných částech domu, venkovních úpravách a 
na stavebním pozemku parc. č. 252 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
část Město, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 320.000 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy. Nejdřív bude uzavřena smlouva o budoucí 
kupní smlouvě.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
639/Z/040917: 
 

prodej podílu ideálních 1251/10000 stavební parcely č. 1113 o výměře 318 m2, druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část Předměstí, ul. Tyršova za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
20.686 Kč, kterou dle dohody uhradí Ing. Milan Horňák, bytem Linhartice č. p. 199 
před podpisem kupní smlouvy.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
640/Z/040917: 
 

prodej pozemku parc. č. 1339/2 o výměře 7 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Palackého za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 3.640 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
641/Z/040917: 
 

prodej pozemku parc. č. 2711/143 o výměře 135 m2, druh pozemku ostatní plocha v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Holandská, který 
vznikl novým geometrickým plánem z původního pozemku parc. č. 2711/1 za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 19.611 Kč, která bude uhrazena před 
podpisem kupní smlouvy. Nad rámec kupní ceny uhradí kupující náklady spojené s 
převodem nemovitosti a to ve výši 4.819 Kč.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
642/Z/040917: 
 

výkup pozemku parc. č. 3395/9  o výměře 1 m2, druh pozemku orná půda v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část Udánky, který vznikl novým 
geometrickým plánem z původního pozemku parc. č. 3395/6, z vlastnictví paní Z., za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 109 Kč, která bude prodávající uhrazena do 
10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí 
město Moravská Třebová.                
  

Z: Viera Mazalová 
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643/Z/040917: 
 

výkup pozemku parc. č. 3110/9  o výměře 138 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
ostatní komunikace v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Udánky, z 
vlastnictví paní S. za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 7.502 Kč, která bude 
prodávající uhrazena do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy, a z vlastnictví manželů 
R., za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 7.502 Kč, která bude prodávajícím 
uhrazena do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem 
nemovitosti uhradí město Moravská Třebová.                
  

Z: Viera Mazalová 
 
644/Z/040917: 
 

podání žádosti o převod pozemku parc. č. 3110/10 o výměře 15 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, ostatní komunikace z vlastnictví ČR Státního pozemkového úřadu, 
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha, IČO: 01312774. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
645/Z/040917: 
 

podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku města pozemků:    
- 3892/12 o výměře 86 m2, druh pozemku ostatní plocha  
- 3892/10 o výměře 56 m2, druh pozemku ostatní plocha  
- 3893/9 o výměře 142 m2, druh pozemku ostatní plocha    
- 3893/11 o výměře 10 m2, druh pozemku ostatní plocha  
- 3893/12 o výměře 36 m2, druh pozemku ostatní 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 
 
646/Z/040917: 
 

 podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku města z 
vlastnictví České republiky, Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 
1024/11a, Praha 3, IČO: 1312774, a to pozemku parc. č. 3614 o výměře 313 m2 v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, pozemku parc. č. 1482/1 o výměře 
340 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, pozemku parc. č. 4753 o 
výměře 104 m2 v obci Moravská Třebová a katastrální území Boršov u Moravské 
Třebové. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
647/Z/040917: 
 

podání žádosti o úplatný převod a následné nabytí do majetku města z vlastnictví 
České republiky, Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 
Praha 3, IČO: 1312774, a to pozemku parc. č. 2771/44 o výměře 1134 m2 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
648/Z/040917: 
 

zřízení obligačního předkupní práva ve prospěch manželů L. pro odkup části 
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pozemku parc. č. 213/1, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Piaristická, kterou manželé L. užívají na základě dohody uzavřené dne 30.09.2005, a 
to za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem, s tím, že 
oprávnění manželé uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti. Předmětná část 
nemovitosti bude vyznačena na kopii katastrální mapy, která bude součástí dohody o 
předkupním právu. Předkupní právo se nebude vztahovat na právní nástupce 
zúčastněných stran a nebude zapsáno do katastru nemovitostí. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
649/Z/040917: 
 

uzavření darovací smlouvy s firmou Amper Savings, a.s., se sídlem Antala Staška 
1076/36a, 140 00 Praha 4, IČO: 01428357, jejímž předmětem je poskytnutí 
nepeněžního daru městu za účelem zkvalitnění prostředí Základní školy Moravská 
Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy a objektu zimního stadionu, v souladu s 
předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
650/Z/040917: 
 

záměr rekonstrukce objektu na ul. Josefské č. p. 405, č. o. 12, která je součástí 
pozemku parc. č. 768 v obci a katastrálním území Moravská Třebová pro sociální 
bydlení. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
651/Z/040917: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení Zastupitelstva města Moravská Třebová.       
  
 

652/Z/040917: 
 

předložený zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 23.08.2017 včetně jeho příloh 
1, 2, 3, 4, 5, 7.  
  
 

653/Z/040917: 
 

předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze dne 
28.08.2017.  
  
 
 
 
 

654/Z/040917: 
 

rozbor hospodaření města k 30.06.2017.   
  
 

655/Z/040917: 
 

informaci o stavu a možnosti využití objektu na ul. Josefské č. p. 405, č. o. 12, která 
je součástí pozemku parc. č. 768 v obci a katastrálním území Moravská Třebová. 
  
 

656/Z/040917: 
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rozhodnutí Ministerstva kultury č. j. MK 36013/2017 OPP, sp. zn. MK-S 10504/2016 
OPP ve věci řízení o prohlášení bývalé polikliniky č. p. 634 se zahradou, obec 
Moravská Třebová, okres Svitavy, Pardubický kraj, za kulturní památku - rozhodnutí 
o neprohlášení za kulturní památku.  
  
 

657/Z/040917: 
 

předložené dokumenty "Závěrečné vyhodnocení akce" a "Protokol závěrečného 
vyhodnocení akce o definitivním přiznání podpory ze SFŽP ČR" pro akci "Město 
Moravská Třebová - projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace 
ČOV." 
  
 

658/Z/040917: 
 

návrh na vydání Regulačního plánu Městské památkové rezervace Moravská 
Třebová. 
  
 

659/Z/040917: 
 

vyhodnocení výsledků projednání Regulačního plánu Městské památkové rezervace 
Moravská Třebová s určeným členem zastupitelstva města. 
  

 
 
Zastupitelstvo města odvolává: 
 
660/Z/040917: 
 

Michala Hegera z funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Moravská 
Třebová z důvodu změny bydliště mimo město Moravská Třebová. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
 
Zastupitelstvo města vydává: 
 
661/Z/040917: 
 

Regulační plán Městské památkové rezervace Moravská Třebová formou opatření 
obecné povahy. 
  

 
 
Zastupitelstvo města ukládá: 
 
662/Z/040917: 
 

radě města zabývat se předloženým doporučením finančního výboru zastupitelstva 
města ve věci poskytnutí dotací dle vnitřního předpisu 6/2015, Program pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová   - 2. kolo (žádosti do 20.000 
Kč). 
  

Z: Dana Buriánková 
 
663/Z/040917: 
 

radě města zadat zpracování studie rekonstrukce objektu na ul. Josefské č. p. 405, č. 
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o. 12, který je součástí pozemku parc. č. 768 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, pro sociální bydlení v souladu s podmínkami připravované dotace.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
664/Z/040917: 
 

starostovi města zveřejnit oznámení o vydání Regulačního plánu Městské 
památkové rezervace Moravská Třebová vyvěšením na úřední desce a rovněž i 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Zastupitelstvo města volí: 
 
665/Z/040917: 
 

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

666/Z/040917: 
 

ověřovatele zápisu: 
- Josef Odehnal 
- Miroslav Jurenka 
  
 

667/Z/040917: 
 

Pavla Koudelku členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Moravská Třebová.  
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
 
Zastupitelstvo města konstatuje: 
 
668/Z/040917: 
 

ověření, že návrh Regulační plán Městské památkové rezervace Moravská Třebová 
není v rozporu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací, s cíli 
a úkoly územního plánování a se stanovisky dotčených orgánů. 
  

 
V Moravské Třebové 04.09.2017 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
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