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Usnesení 
 

z 25. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 
05.02.2018 od 15:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 

  
 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
730/Z/050218: 
 
předložený program zasedání zastupitelstva města.         
  
 
731/Z/050218: 
 
plán práce kontrolního výboru zastupitelstva města na rok 2018 dle předloženého 
návrhu. 
  
Z: Josef Odehnal 
 
732/Z/050218: 
 
předložený plán činnosti finančního výboru zastupitelstva města na rok 2018. 
  
Z: Miroslav Jurenka 
 
733/Z/050218: 
 
souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 10/2017 rozpočtu města, kterou byly změněny 
závazné ukazatele na rok 2017 takto (v tis. Kč): 
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a) závazné ukazatele stanovené radě města 

  
 
b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace  

  
  
Z: Dana Buriánková 
 
734/Z/050218: 
 
dodatek č. 1 vnitřního předpisu č. 2/2011, Pravidla pro udělování Ceny města 
Moravská Třebová, podle předloženého návrhu. 
  
Z: Jana Zemánková 
T: 15.02.2018 
 
735/Z/050218: 
 
Obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebová o nočním klidu podle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Jana Zemánková 
T: 28.02.2018 
 
736/Z/050218: 
 
prodej pozemku parc. č. 279/2 o výměře 198 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 15.840 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
737/Z/050218: 
 
prodej pozemku parc. č. 641/2 o výměře 81 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci 
Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 42.120 Kč + DPH, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy.  Nad rámec kupní ceny uhradí kupující náklady spojené s 
převodem nemovitosti, a to ve výši 5.787 Kč.      
  
Z: Viera Mazalová 
 
738/Z/050218: 
 
předložené souhlasné prohlášení ve věci převodu pozemků z vlastnictví  Města 
Moravská Třebová do vlastnictví  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 
140 00 Praha 4, IČO: 65993390.      
  
Z: Viera Mazalová 
 
739/Z/050218: 
 
dohodu o úhradě dluhu ve splátkách tak, že manželé B. uhradí dlužnou částku v 
pravidelných měsíčních splátkách, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
T: 28.02.2018 
 
740/Z/050218: 
 
dohodu o úhradě dluhu ve splátkách tak, že manželé J. uhradí dlužnou částku v 
pravidelných měsíčních splátkách, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
T: 28.02.2018 
 
741/Z/050218: 
 
změnu termínu zasedání zastupitelstva města z původního termínu 12.03.2018 na 
nový termín 19.03.2018 v 15:00 hod.  
  
Z: Miloš Izák 
 
Zastupitelstvo města neschvaluje: 
 
742/Z/050218: 
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poskytnutí finančního příspěvku Krajskému ředitelství Policie Pardubického kraje, 
Územnímu odboru Svitavy, se sídlem Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy, IČO: 
72050250 na vybudování nové střelnice Krajského ředitelství policie Pardubického 
kraje ve Svitavách. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
743/Z/050218: 
 
poskytnutí finančního příspěvku Nadačnímu fondu Valentina Oswalda Ottendorfera, 
se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy, IČO: 04268253 na vybudování nové 
střelnice Krajského ředitelství policie Pardubického kraje ve Svitavách. 
  
Z: Dana Buriánková 
 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
744/Z/050218: 
 
předloženou informaci o plnění usnesení Zastupitelstva města Moravská Třebová.       
  
745/Z/050218: 
zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 17.01.2018 včetně 
jeho příloh č. 1, 2, 3, 4, 5, 6.  
  
746/Z/050218: 
 
předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze dne 29. 1. 
2018.  
  
747/Z/050218: 
 
zprávu o přípravě zbudování technické infrastruktury pro 4 rodinné domy na 
pozemcích po bývalé Speciální základní škole, ul. Nová v Moravské Třebové. 
  
 
Zastupitelstvo města ruší: 
 
748/Z/050218: 
 
vnitřní předpis č. 3/2007, Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům 
zastupitelstva obce. 
  
Z: Jana Zemánková 
 
Zastupitelstvo města ukládá: 
 
749/Z/050218: 
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vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka zpracovat úplného znění vnitřního 
předpisu č. 2/2011, Pravidla pro udělování Ceny města Moravská Třebová, podle 
předloženého návrhu. 
  
Z: Jana Zemánková 
T: 15.02.2018 
 
 
Zastupitelstvo města odkládá: 
 
750/Z/050218: 
 
projednání tisku č. 17, Rekonstrukce bazénu ZŠ ul. Palackého - průběh akce, s tím, 
že 19.02.2018 v 15:00 hod. bude svoláno zasedání zastupitelstva v předmětné 
záležitosti. 
  
Z: Miloš Izák 
 
 
Zastupitelstvo města volí: 
 
751/Z/050218: 
 
návrhovou komisi ve složení: 
- Josef Odehnal 
- Ing. Miloš Mička 
- Mgr. Bc. Lenka Bártová 
  
 
752/Z/050218: 
 
ověřovatele zápisu: 
- Ing. Daniela Maixnerová 
- Libor Truhlář 
  
 
Zastupitelstvo města projednalo: 
 
753/Z/050218: 
 
informaci o riziku navýšení nákladů města na odpadové hospodářství, v případě 
prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení 
skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo města nesouhlasí s podobnými novelizacemi 
zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti 
odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení 
odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o 
odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v 
úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec 
evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a 
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obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným 
účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů 
na odpadové hospodářství.  
  
Z: Miloš Izák 
 
 
V Moravské Třebové 05.02.2018 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


