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Usnesení 
 

z 27. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo v pondělí 
19.03.2018 od 15:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 

  
 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
761/Z/190318: 
 

předložený program zasedání zastupitelstva města.         
  
 

762/Z/190318: 
 

rozpočet města na rok 2018 v následující podobě: 

  
  

Z: Dana Buriánková 
 
763/Z/190318: 
 

závazné ukazatele rozpočtu města v roce 2018, jimiž se povinně budou řídit: 
 
a) rada města 
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b) příspěvkové organizace zřízené městem – příspěvek na činnost organizace: 
 

  
  

Z: Dana Buriánková 
 
764/Z/190318: 
 

záměr přijetí investičního úvěru na financování akce Rekonstrukce bazénu ZŠ 
Palackého v předpokládané výši 31.000.000 Kč. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
765/Z/190318: 
 

poskytnutí dotací z rozpočtu města v roce 2018 v souladu s vnitřním předpisem č. 
6/2015, Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová, 
uvedeným subjektům. Dotace budou uhrazeny z vyčleněné rozpočtové rezervy. 
 
1.  Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ  Mor. Třebová   25.000 Kč 

  zajištění akcí školy - škola v přírodě, školní akademie, projektové dny … 

2.  SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Sušice   45.000 Kč 

  materiální zabezpečení sportovní činnosti mladých hasičů a družstev dospělých, 

pořádání akcí pro veřejnost, nákup výstroje a výzbroje 
3. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Boršov   20.000 Kč 

  činnost sboru dobrovolných hasičů, pořádání dětských akcí a akcí pro veřejnost 

4. Spolek branných sportů Moravská Třebová, zájmový spolek pro branné činnosti, 
praktickou, sportovní a obrannou střelbu    50.000 Kč 

  technické vybavení (vzduchové sportovní zbraně) a činnost sportovního klubu 

mládeže 
5. FERMÁTA  z.s.   30.000 Kč 
  reprezentace města ve sborové zpěvu, činnost sboru 
6. AG – FIT, z.s.   10.000 Kč 
-    pronájem tréninkových prostor 
7. AG – FIT, z.s.   20.000 Kč 
-    financování práce trenéra 
8.  Sdružení Němců – Regionální skupina Hřebečsko, z.s.   15.000 Kč 
-    Dny česko-německé kultury – 24. ročník – Hřebečské přástky 
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9. Spol. česko-německého porozumění Waltera Hensela z.s.   30.000 Kč 
-    mezinárodní setkání mládeže partnerských měst – Tarjan, Maďarsko 
10. Junák – český skaut, středisko Moravská Třebová, z.s.   35.000 Kč 
-    provoz kluboven a táborové základny, vzdělávání činovníků, pořádání akcí pro 
středisko a veřejnost  
11. RC Autoklub České republiky, z.s.   25.000 Kč 

  zakoupení sportovních pohárů na závěrečné vyhlášení mistrů ČR za rok 2018, 

tisk materiálů pro rozhodčí a sportovce  
12. Moravskotřebovská univerzita třetího věku   15.000 Kč 

  příspěvek na dopravu, exkurze pro posluchače, vzdělávací akce  

13. Tělovýchovná jednota Sokol Boršov , z.s.   70.000 Kč 
-    činnost tělovýchovné jednoty, údržba areálu, materiálně technická podpora 
družstva mužů 
14. World MUSADO Association, z.s.   0 Kč 

  nákup sportovního vybavení na výcvik, rozvíjení fyzické kondice mládeže v Mor. 

Třebové, prevence sociálně-patologických jevů  
15. Sdružení přátel Kulturního domu v BORŠOVĚ, z.s.   10.000 Kč 

  soutěž mažoretkových skupin O medaili Espiral - 3. ročník 

16. Sdružení přátel Kulturního domu v BORŠOVĚ, z.s.   60.000 Kč 

  pořádání kulturních a společenských akcí v části města Boršov 

17. Ing. Helena Gálová   20.000 Kč 

  účast na soutěžích (startovné, doprava), pořízení kostýmů pro taneční skupiny 

PS Háčko - Koťata, Kočky, Alegria Chico, Alegria 
18.  Jan Marek   70.000 Kč 

  14. ročník Moravskotřebovského cyklomaratonu, 3. ročník silničního závodu 

19. Domov seniorů Seč, s.r.o.   0 Kč 

  spolufinancování pobytové služby v domově seniorů 

20. Květná Zahrada, z.ú.   20.000 Kč 

  příspěvek na provoz (vč. mezd pracovníků) zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc Květináč 
21. Náš domov Koclířov, z.s.   10.000 Kč 

  dofinancování pobytové služby Most naděje – azylový dům pro matky s dětmi 

22. Laxus z.ú.   0 Kč 

  celoroční terénní práce s uživateli drog, ochrana veřejného zdraví, prevence 

šíření infekčních chorob  
23. Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú.   30.000 Kč 

  sociální služby, osobní asistence, odborné sociální poradenství 

 
CELKEM   610.000  Kč 
  

Z: Dana Buriánková 
 
766/Z/190318: 
 

poskytnutí dotací z rozpočtu města na základě individuálních žádostí následujícím 
subjektům: 
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a) TJ Slovan Moravská Třebová, z.s, IČO: 43508511 – neinvestiční dotace na provoz 
tělovýchovné jednoty v roce 2018 ve výši 8.977.000 Kč. 

b) TJ Slovan Moravská Třebová, z.s., IČO: 43508511 – investiční dotace v souhrnné 
výši 900.000 Kč na pořízení vřetenové sekačky pro fotbalový stadion (400.000 Kč) a 
na oplocení areálu fotbalového stadionu (500.000 Kč). 

c) Tělovýchovná jednota Sokol Boršov, z.s., IČO: 49326899 – investiční dotace na 
částečnou úhradu nákladů na vybudování ochozu pro diváky a opěrné zdi 
fotbalového stadionu v Boršově ve výši 84.000 Kč. 

d) Charita Moravská Třebová, IČO: 65189418 – neinvestiční dotace na úhradu části 
provozních nákladů na zajištění poskytovaných registrovaných sociálních služeb 
(denní stacionář Domeček, sociálně terapeutická dílna Ulita, sociálně aktivizační 
služba Šance pro rodinu a občanská poradna) v roce 2018 ve výši 750.000 Kč. 

e) Obec Staré Město, IČO: 00277380 – neinvestiční dotace na úhradu části 
provozních nákladů JPO II v roce 2018 ve výši 600.000 Kč. 

f) Ester Dvořáková Tesolin, IČO: 73583103 – neinvestiční dotace na úhradu části 
nákladů na provoz turistického informačního centra v roce 2018 ve výši 803.000 Kč. 

g) Nemocnice následné péče Moravská Třebová, IČO: 00193895 – investiční dotace 
na úhradu části nákladů na přístrojové vybavení ve výši 500.000 Kč. 

h) Bonanza Vendolí, z.ú., IČO: 26673703 – neinvestiční dotace na úhradu části 
provozních nákladů na zajištění poskytovaných registrovaných sociálních služeb v 
roce 2018 ve výši 200.000 Kč. 

i) Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, IČO: 62033131 – neinvestiční 
dotace na úhradu 50% podílu nákladů na ubytování dojíždějících studentů 
ubytovaných v domovech mládeže v Moravské Třebové ve školním roce 2018/2019 
ve výši 20.000 Kč. 

j) Integrovaná střední škola Moravská Třebová, IČO: 15034496 – neinvestiční dotace 
na úhradu nákladů na částečné vybavení studijního oboru 68-42-M/01  
Bezpečnostně právní činnost v oblasti kriminalistiky a bezpečnostní přípravy ve výši 
50.000 Kč. 

k) Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČO: 72053453 – neinvestiční dotace na 
částečnou úhradu nákladů projektů Výměna vodovodu v ulici Lanškrounská, 
Moravská Třebová a Výměna vodovodu v ulici J. K. Tyla, Moravská Třebová ve výši 
165.500 Kč. 

l) Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČO: 72053453 – investiční dotace na 
částečnou úhradu nákladů projektu Přeložka vodovodního potrubí ulice Svitavská, 
pro č. p. 1921 - 1923, Moravská Třebová ve výši 17.500 Kč. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
767/Z/190318: 
 

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních a neinvestičních 
dotací z rozpočtu města v roce 2018 s následujícími subjekty: 
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a)  TJ Slovan Moravská Třebová, z.s., IČO: 43508511 
b)  Tělovýchovná jednota Sokol Boršov, z.s., IČO: 49326899 
c)  Charita Moravská Třebová, IČO: 65189418 
d)  Obec Staré Město, IČO: 00277380 
e)  Ester Dvořáková Tesolin, IČO: 73583103 
f)   Nemocnice následné péče Moravská Třebová, IČO: 00193895 
g)  Bonanza Vendolí, z.ú., IČO: 26673703 
h)  Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, IČO: 62033131 
i)   Integrovaná střední škola Moravská Třebová, IČO: 15034496 
j)  Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČO: 72053453 
v souladu s předloženými návrhy. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
768/Z/190318: 
 

poskytnutí daru Dětskému domovu Moravská Třebová, J. K. Tyla 570/65, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 63609177 ve výši 56.772 Kč s následným uzavřením 
darovací smlouvy podle předloženého návrhu.   
  

Z: Dana Buriánková 
 
769/Z/190318: 
 

dohodu o úhradě dluhu ve splátkách tak, že pan N. uhradí dlužnou částku v 
pravidelných měsíčních splátkách, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.03.2018 
 
770/Z/190318: 
 

uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotací z rozpočtu města v roce 2018 dle 
vnitřního předpisu č. 6/2015, Program pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Moravská Třebová, v souladu s předloženým vzorem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
771/Z/190318: 
 

uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě č. 08018601 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí ze dne 
13.03.2012, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.09.2013, Dodatku č. 2 ze dne 1.9.2014 
a Dodatku č. 3 ze dne 7.6.2016 na akci Moravská Třebová – projekt odkanalizování 
Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV, se Státním fondem životního prostředí 
ČR se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729, dle 
předloženého návrhu.   
  

Z: Miroslav Netolický 
 
772/Z/190318: 
 

prodej  pozemku parc. č. 3472/1 o výměře 1.503 m2, druh pozemku ostatní plocha a 
pozemku parc. č. 3477/1 o výměře 287 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice, společnosti EEA Tech spol. s 
r.o., se sídlem PSČ 569 32 Staré Město 310, IČO: 60838540 za vzájemně sjednanou 
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kupní cenu ve výši 214.800 Kč + DPH, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.          
  

Z: Viera Mazalová 
 
773/Z/190318: 
 

prodej pozemku parc. č. 2055/103 o výměře 996 m2, druh pozemku travní porost a 
pozemku parc. č. 2055/134 o výměře 615 m2, druh pozemku travní porost za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 142.920 Kč (včetně DPH). Nad rámec kupní 
ceny uhradí kupující náklady spojené s převodem nemovitosti, a to ve výši 4.647 Kč. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
774/Z/190318: 
 

prodej pozemku parc. č. 2055/136 o výměře 998 m2, druh pozemku travní porost a 
pozemku parc. č. 2055/135 o výměře 630 m2, druh pozemku travní porost za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 145.960 Kč (včetně DPH). Nad rámec kupní 
ceny uhradí kupující náklady spojené s převodem nemovitosti, a to ve výši 4.697 Kč.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
775/Z/190318: 
 

směnu  pozemku parc. č. 3386/13 o výměře 47 m2, který vznikl z původního 
pozemku parc. č. 3386/8 geometrickým plánem č. 2922-49/2017, z vlastnictví 
společnosti AGRO Kunčina a.s., IČO: 25262084 za pozemek parc. č. 3106/6 o 
výměře 74 m2, druh pozemku ostatní plocha ve vlastnictví Města Moravská Třebová, 
vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Udánky.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
Zastupitelstvo města neschvaluje: 
 
776/Z/190318: 
 

poskytnutí daru na hospicovou péči poskytovanou v rámci Hospicu Anežky České 
Oblastní charitě Červený Kostelec se sídlem 5. května 1170, 549 41 Červený 
Kostelec, IČO: 48623814.  
  

Z: Dana Buriánková 
 
777/Z/190318: 
 

koupi pozemku parc. č. 28 o výměře 557 m2, jehož součástí je stavba bytového 
domu č. p. 31, č. o. 31 a pozemku parc. č. 26/2 o výměře 364 m2, jehož součástí je 
stavba bez čp./če., jiná stavba v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Město z vlastnictví společnosti EUROPE, spol. s r.o. se sídlem nám. T. G. Masaryka 
č. o. 31, č. p. 31, IČO: 25538349 za kupní cenu ve výši 11.800.000 Kč.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
778/Z/190318: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení Zastupitelstva města Moravská Třebová.       
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779/Z/190318: 
 

předložený zápis z jednání Kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 
28.02.2018 včetně jeho příloh 1, 2, 3.  
  
 

780/Z/190318: 
 

předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze dne 6. 3. 2018.  
  
 

781/Z/190318: 
 

předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města 
ze dne 09.03.2018. 
  
 

782/Z/190318: 
 

petici občanů, předloženou dne 22.02.2018, předmětem které je požadavek, aby se 
zastupitelstvo města Moravské Třebové zabývalo využitím uprázdněného prostoru 
po demolici bývalého dětského oddělení nemocnice na ul. Svitavské v Moravské 
Třebové a návrh vybudovat zde „Městské centrum pro kulturu a spolkovou činnost“, 
jehož součástí bude velký kulturní sál. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 30.03.2018 
 
783/Z/190318: 
 

informaci o přípravě voleb přísedících Okresního soudu ve Svitavách v dubnu 2018 a 
nezbytné součinnosti zastupitelstva města. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 10.04.2018 
 
784/Z/190318: 
 

předloženou Zprávu o činnosti Městské policie Moravská Třebová za období leden 
až prosinec 2017. 
  

Z: Radovan Zobač 
785/Z/190318: 
 

předloženou Zprávu o činnosti Obvodního oddělení Policie ČR Moravská Třebová za 
rok 2017.   
  
 

786/Z/190318: 
 

předložený návrh Miroslava Jurenky na řešení provozu na ulici J. K. Tyla a v 
Udánkách.  
  
 

787/Z/190318: 
 

ústní informaci Ing. Václava Mačáta o provedených opatřeních vedení města ve věci 
řešení dopravy na ul. J. K. Tyla. 
  

 
Zastupitelstvo města ruší: 
 
788/Z/190318: 
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své usnesení č. 708/Z/111217, kterým schválilo 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 
 
Zastupitelstvo města ukládá: 
 
789/Z/190318: 
 

radě města zabývat se předloženým doporučením finančního výboru zastupitelstva 
města ve věci poskytnutí dotací v roce 2018 dle vnitřního předpisu 6/2015 Program 
pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová   - 1. kolo (žádosti do 
20.000 Kč). 
  

Z: Dana Buriánková 
 
Zastupitelstvo města volí: 
 
790/Z/190318: 
 

návrhovou komisi ve složení: 
- Mgr. Roman Cápal 
- Ing. Josef Jílek                   
- Ing. Zdeněk Ošťádal                   
  
 

791/Z/190318: 
 

ověřovatele zápisu: 
- Ing. Milan König 
- Miroslav Jurenka 
  

 
V Moravské Třebové 19.03.2018 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
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