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Usnesení 
 

z 24. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 
11.12.2017 od 15:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 

  
 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
674/Z/111217: 
 

předložený program zasedání zastupitelstva města s provedenou změnou - 
předřazení tisků č. 42, 43 a 44 před tisk č. 14.         
  
 

675/Z/111217: 
 

následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2018: 05.02., 12.03., 23.04., 
18.06., 03.09., 05.11.,10.12., a to vždy od 15:00 hod. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
676/Z/111217: 
 

zvýšení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří jsou 
oprávněni k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, o 
1.500 Kč nad maximální výši odměny stanovené za výkon jejich funkce podle zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a prováděcího právního předpisu, a to od 
01.01.2018. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
677/Z/111217: 
 

poskytování příspěvků od 01.01.2018 
1. Uvolněným členům zastupitelstva v souladu s podmínkami Kolektivní smlouvy 
uzavřené mezi městem Moravská Třebová a kolektivem zaměstnanců města 
Moravská Třebová zařazených do Městského úřadu, Městské policie a Centra 
volného času, zastoupeným závodním výborem odborové organizace takto: 
- příspěvek na stravování, 
- příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, 
- doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění, 
- příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, 
- příspěvek na rekreaci.  
Příspěvek bude poskytnut pouze v případě, že je součástí uzavřené Kolektivní 
smlouvy. 
2. Neuvolněným a uvolněným členům zastupitelstva takto: 
- příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v případě pověření k 
přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a v souvislosti se 
zastupováním obce na veřejných občanských obřadech v souladu s ustanovením 
vnitřního předpisu zastupitelstva města, 
- příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce,  
- příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva města 
(součást pojistné smlouvy města) 
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- odměny při významném životním výročí v souladu s podmínkami Kolektivní 
smlouvy. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
678/Z/111217: 
 

vnitřní předpis č. 3/2017, Zásady pro poskytování náhrady ušlého výdělku 
neuvolněným členům Zastupitelstva města Moravské Třebové, kteří jsou podnikající 
fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, v 
souvislosti s výkonem jejich funkce, v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
679/Z/111217: 
 

ve vazbě na novelu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), poskytování 
cestovních náhrad členům zastupitelstva v souladu s vnitřním předpisem tajemníka 
č. 3/2016 Směrnice pro pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
680/Z/111217: 
 

souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 9/2017  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 
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681/Z/111217: 
 

následující pravidla rozpočtového provizoria města Moravská Třebová na I. čtvrtletí 
roku 2018 (v tis. Kč) s provedenou úpravou, vyjmutím investiční akce Rekonstrukce 
bazénu ZŠ Palackého: 
 

  
  

Z: Dana Buriánková 
 
682/Z/111217: 
 

obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebová o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů v souladu s předloženým návrhem a následujícími změnami: 
- změna v čl. 6 Osvobození a úlevy odst. 3) bod a): starším 75 let počínaje rokem, ve 
kterém dovrší 75. rok věku, ve výši 50 % ze stanoveného poplatku, 
- doplněn v čl. 6 Osvobození a úlevy odst. 3) bod c): kteří jsou držiteli průkazu osoby 
se zdravotním postižením označeným symbolem ZTP/P (průkaz ZTP/P) ve výši 50 % 
ze stanoveného poplatku. 
- doplněno v čl. 6 Osvobození a úlevy odst. 2) písm. f): poplatník dle čl. 2 písm. a) 
této vyhlášky narozený v příslušném kalendářním roce. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
683/Z/111217: 
 

předloženou obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebová o regulaci 
provozování hazardních her. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
684/Z/111217: 
 

vklad majetku města inv. č. 3036 TS – vodovodní přípojka - napojení – Boršov, 
parcelní č. 1142/2 v pořizovací ceně 7.638,30 Kč do dobrovolného svazku obcí 
Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČO: 72053453, se sídlem Nádražní 6, 
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Moravská Třebová za podmínek § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
685/Z/111217: 
 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města 
Moravská Třebová č. OF 0087/2017 se Skupinovým vodovodem Moravskotřebovska, 
se sídlem: nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 72053453, v 
souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
686/Z/111217: 
 

uzavření dodatku č. 2 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 
 
687/Z/111217: 
 

uzavření dodatku č. 2 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 
 
688/Z/111217: 
 

uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. OF 
0008/2017 s Nemocnicí následné péče Moravská Třebová, se sídlem Svitavská 25, 
571 01 Moravská Třebová, IČO: 00193895, v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
689/Z/111217: 
 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. OF 0086/2017 s 
Nemocnicí následné péče Moravská Třebová, se sídlem Svitavská 25, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 00193895, v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
690/Z/111217: 
 

uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. OF 
0006/2017 s obcí Staré Město, se sídlem Staré Město č. p. 145, 569 32 Staré Město, 
IČO: 00277380, v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
691/Z/111217: 
 

uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách tak, že paní F. uhradí tuto částku v 
pravidelných měsíčních splátkách, dle předloženého návrhu. 
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Z: Viera Mazalová 
T: 31.12.2017 
 
692/Z/111217: 
 

uzavření dohody o úhradě dluhu ve výši 13.615 Kč ve splátkách tak, že paní V. 
uhradí tuto částku v 25 pravidelných měsíčních splátkách. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.12.2017 
 
693/Z/111217: 
 

dodatečně, v souladu s doporučením rady města, zahraniční pracovní cestu Bc. 
Veroniky Cápalové na exkurzi do Rakouska za příklady dobré praxe - Hospodaření s 
dešťovou vodou a zelená infrastruktura ve dnech 10. až 12.10.2017. 
  

Z: Pavel Báča 
 
694/Z/111217: 
 

změny v místních a pomístních názvoslovích v katastrálním území Moravská 
Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, dle předložených návrhů. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
695/Z/111217: 
 

 prodej pozemku parc. č. 279/1 o výměře 656 m2, druh pozemku zahrada v obci 
Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové a vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 52.480 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
696/Z/111217: 
 

prodej pozemku parc. č. 3366/35 o výměře 8 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci 
Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 640 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
697/Z/111217: 
 

prodej pozemku parc. č. 3374/1 o výměře 138 m2, druh pozemku zahrada v obci 
Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 11.040 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
698/Z/111217: 
 

prodej pozemku parc. č. 358/2 o výměře 244 m2, druh pozemku zahrada v obci 
Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, za vzájemně 
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sjednanou kupní cenu ve výši 19.520 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
699/Z/111217: 
 

prodej pozemku parc. č. 3808/3 o výměře 88 m2, druh pozemku zahrada v obci 
Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 7.040 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
700/Z/111217: 
 

prodej pozemku parc. č. 2055/121 o výměře 1.312 m2, druh pozemku orná půda,  v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického, za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 598.700 Kč (včetně DPH), kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy. Nejdříve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní 
smlouvě. V kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo ve prospěch Města 
Moravská Třebová.           
  

Z: Viera Mazalová 
 
701/Z/111217: 
 

prodej pozemku parc. č. 2055/122 o výměře 1.447 m2, druh pozemku orná půda  v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 752.500 Kč (včetně DPH), kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy. Nejdříve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní 
smlouvě. V kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo ve prospěch Města 
Moravská Třebová.           
  

Z: Viera Mazalová 
 
702/Z/111217: 
 

prodej pozemku parc. č. 494 o výměře 122 m2, druh pozemku zahrada v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
14.640 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Pozemek parc. č. 
494 bude zatížen věcným břemenem práva průchodu a průjezdu ručním vozíkem a 
kolem ve prospěch bytových jednotek v domě č. p. 443 na ul. Jiráskově č. o. 29 v 
Moravské Třebové.        
  

Z: Viera Mazalová 
 
703/Z/111217: 
 

prodej pozemku parc. č. 1893/5 o výměře 40 m2, druh pozemku zahrada v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová České republice, Ministerstvu obrany se 
sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany, IČO: 60162694 za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 11.560 Kč, kterou kupující uhradí do 30 dnů ode dne 
obdržení oznámení o nabytí vlastnických práv.   
  

Z: Viera Mazalová 
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704/Z/111217: 
 

prodej podílu ideálních 541/10000 pozemku parc. č. 2772 o výměře 417 m2, druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část Předměstí, ul. Dr. Janského za vzájemně sjednanou kupní cenu ve 
výši 11.726 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
705/Z/111217: 
 

prodej pozemku parc. č.  234/3, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je bytový dům č. p. 219, č. o. 6 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část obce Město, ul. Krátká za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
630.000 Kč, která bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Nejdřív bude 
uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
706/Z/111217: 
 

prodej bytové jednotky č. 135/2  v domě č. o. 5, č. p. 135 na ul. Piaristické včetně 
podílu o vel. 603/2500 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 250.000 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy.          
  

Z: Viera Mazalová 
 
707/Z/111217: 
 

směnu pozemků ve vlastnictví Města Moravská Třebová, a to:  
- pozemku parc. č. 3230/2 o výměře 8.343 m2  
- pozemku parc. č. 3230/8 o výměře 268 m2 

- pozemku parc. č. 3230/14 o výměře 1285 m2, (vznikl z původního pozemku parc. č. 
3230/1 dle GP č. 2947-220/2017) 
- pozemku parc. č. 3230/15 o výměře 1076 m2, (vznikl z původního pozemku parc. č. 
3230/3 dle GP č. 2947-220/2017) 
- pozemku parc. č. 3339/4 o výměře 83 m2, (vznikl z původního pozemku parc. č. 
3339/1 dle GP č.  2947-220/2017 
- pozemku parc. č. 3208/3 o výměře 62 m2 

- pozemku parc. č. 3211/14 o výměře 974 m2 

- pozemku parc. č. 3211/18 o výměře 377 m2 

- pozemku parc. č. 3235/13 o výměře 15.548 m2  

- pozemku parc. č. 3340/10 o výměře 22.487 m2 

- pozemku parc. č. 3340/82 o výměře 3.725 m2 

- pozemku parc. č. 3340/84 o výměře 5.579 m2 

- pozemku parc. č. 3340/9 o výměře 6.598 m2 

- pozemku parc. č. 3408/12 o výměře 1.662 m2 

- pozemku parc. č. 3408/16 o výměře 1.320 m2 

- pozemku parc. č. 3428/6 o výměře 88 m2 

- pozemku parc. č. 3467/1 o výměře 60.203 m2 

- pozemku parc. č. 3467/16 o výměře 1.460 m2 

- pozemku parc. č. 3470/6 o výměře 258 m2 

- pozemku parc. č. 3470/7 o výměře 336 m2 
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- pozemku parc. č. 3471/1 o výměře 280 m2 

- pozemku parc. č. 3471/2 o výměře 4.581 m2 

- pozemku parc. č. 3471/3 o výměře 1.345 m2 

- pozemku parc. č. 3481/5 o výměře 333 m2   
- pozemku parc. č. 3503/15 o výměře 1.924 m2 

- pozemku parc. č. 3510/2 o výměře 384 m2 

- pozemku parc. č. 3511/2 o výměře 15 m2 

- pozemku parc. č. 2346/18 o výměře 1.335 m2 vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová a 
- pozemku parc. č. 4092/4  o výměře 698 m2 v obci Moravská Třebová a katastrálním 
území Boršov u Moravské Třebové (vznikl z původního pozemku parc. č. 4092 dle 
GP č. 635/218/2017)    

 
za pozemky ve vlastnictví společnosti Agro Kunčina, IČO: 25262084, a to  
- pozemek parc. č. 4545 o výměře 35.873 m2   

- pozemek parc. č. 4304 o výměře 44.176 m2 

- pozemek parc. č. 4295 o výměře 26.400 m2 

- pozemek parc. č. 4258 o výměře 17.524 m2 v obci Moravská Třebová a katastrálním 
území Boršov u Moravské Třebové      
  

Z: Viera Mazalová 
 
708/Z/111217: 
 

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě ve věci převodu pozemku parc. č. 
3386/13 o výměře 47 m2, (který vznikl z původního pozemku parc. č. 3386/8 dle GP 
č. 2922-49/2017), druh pozemku ostatní plocha z vlastnictví společnosti Agro 
Kunčina a.s., IČO: 25262084, do vlastnictví Města Moravská Třebová nejpozději do 
30.09. 2022.      
  

Z: Viera Mazalová 
 
709/Z/111217: 
 

bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2087/38 o výměře 1384 m2, druh pozemku orná 
půda a parc. č. 2087/67 o výměře 56 m2, druh pozemku ostatní plocha včetně stavby 
komunikace, veřejné části kanalizace a vodovodu a kabelu veřejného osvětlení v 
nich uložených a uložených také v pozemcích parc. č. 2087/19, 2087/38, 2087/40 a 
2087/66.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
710/Z/111217: 
 

bezúplatné nabytí kanalizační a vodovodní soustavy, která bude vybudována 
investorem na pozemcích parc. č. 2087/1, 2087/48, 2087/28, 2087/29 a 2087/38, 
které jsou ve vlastnictví a spoluvlastnictví. Nejdříve bude uzavřena smlouva o 
smlouvě budoucí.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
711/Z/111217: 
 

aktualizovaný Program regenerace Městské památkové rezervace Moravská 
Třebová na období 2017-2027 v souladu s předloženým návrhem. 
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Z: Miloš Izák 
 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
712/Z/111217: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení Zastupitelstva města Moravská Třebová.       
  
 

713/Z/111217: 
 

předložené informace k plánovanému harmonogramu prací na rekonstrukci ul. K. 
Čapka. 
  
 

714/Z/111217: 
 

zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 29.11.2017 včetně jeho příloh č. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7.  
  
 

715/Z/111217: 
 

předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze dne 
04.12.2017.  
  
 

716/Z/111217: 
 

předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města 
ze dne 22.09.2017. 
  
 

717/Z/111217: 
 

předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města 
ze dne 01.12.2017. 
  
 

718/Z/111217: 
 

rezignaci Ing. Miroslava Klíče na funkci člena výboru pro strategický rozvoj města. 
  
 

719/Z/111217: 
 

rozbor hospodaření města k 30.09.2017. 
  
 

720/Z/111217: 
 

změnu předpokládané spoluúčasti města na realizaci projektu rekonstrukce objektů 
Sociálních služeb města Moravská Třebová, budov C a D v rámci programu 
reprodukce majetku 113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny 
sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z původní výše 13.355.375 
Kč na novou výši 21.587.041 Kč. 
  
 

721/Z/111217: 
 

cenu stočného na rok 2018 ve výši: 38,70 Kč/m3 bez DPH, 44,51 Kč/m3 s DPH. 
  
 

722/Z/111217: 
 

návrh ceny vodného na rok 2018 ve výši: 37,89 Kč/m3 bez DPH, 43,57 Kč/m3 s DPH.  
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723/Z/111217: 
 

návrhy možného využití území po demolici objektu bývalého dětského oddělení 
nemocnice ve Svitavské ulici. 
  
 

724/Z/111217: 
 

návrh na využití pozemku parc. č. 1412/33 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Svitavská k vybudování zdravotnického zařízení a rozšíření zdravotní 
služby občanům města a širokého okolí.  
  

 
 
Zastupitelstvo města ruší: 
 
725/Z/111217: 
 

své usnesení č. 663/Z/040917, kterým uložilo radě města zadat zpracování studie 
rekonstrukce objektu na ul. Josefské č. p. 405, č. 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. 
  

 
 
Zastupitelstvo města volí: 
 
726/Z/111217: 
 

návrhovou komisi ve složení: 
- Mgr. Petr Vágner 
- Ing. Tomáš Kolkop 
- Ing. Zdeněk Ošťádal 
  
 

727/Z/111217: 
 

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

 
Zastupitelstvo města stanovuje: 
 
728/Z/111217: 
 

měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města s účinností od 
01.01.2018 takto: 
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- místostarostovi  ……………...................................35.989 Kč 
- členu rady ……………………………………...........  7.988 Kč 
- předsedovi výboru zastupitelstva města ……........  3.999 Kč 
- předsedovi komise rady města ……………...........  3.999 Kč 
- členu výboru zastupitelstva města …..……...........  3.332 Kč 
- členu komise rady města ……………..……..........   3.332 Kč 
- členu zastupitelstva města (neuvedenému výše) .. 1.845 Kč 

Příslušná odměna náleží:  
- novému členu zastupitelstva (náhradníkovi na uvolněný mandát) ode dne složení 
slibu 
- členu zastupitelstva v případě změn v obsazení funkcí 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: Dana Buriánková 
 
729/Z/111217: 
 

paušální částku za hodinu a nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého 
v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc 
neuvolněnému členu zastupitelstva obce, který je podnikající fyzickou osobou nebo 
osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, takto: 
- paušální částku na hodinu: 180 Kč 
- nejvyšší částku úhrady za kalendářní měsíc: 1.500 Kč 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
 
V Moravské Třebové 11.12.2017 
Zapsal: Stanislav Zemánek 
 
 

 
 

 
JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


