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Zápis 
ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne  23. dubna 2018 od 15:00 hod 

v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 
 
Přítomni: 18 členů ZM (dle prezenční listiny), tajemník MěÚ 
 
Omluveni: RNDr. Ošťádal, Ing. Kolkop, Mgr. Bc. Bártová 
 
Předsedající: JUDr. Miloš Izák 
 
Zapisovatelka: Bc. Petra Odehnalová 
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 792/Z/230418 - 816/Z/230418 
 
Návrhová komise: Mgr. Vágner, Ing. König, M. Jurenka 
 
Ověřovatelé zápisu: M. Horáková, Ing. Mička  
 
 
Tisk č. 1 - Pozvánka, program jednání zastupitelstva města 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 792/Z/230418 
 
Pro volí - 16 
Přijato usnesení č. 814/Z/230418 
Pro volí - 18 
Přijato usnesení č. 815/Z/230418 
 
 
Tisk č. 2 - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
Pro bere na vědomí - 18 
Přijato usnesení č. 809/Z/230418 
 
Tisk č. 3 - Jednání finančního výboru zastupitelstva města 
Pro bere na vědomí - 18 
Přijato usnesení č. 810/Z/230418 
 
Tisk č. 4 - Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 11.04.2018 
Pro bere na vědomí - 18 
Přijato usnesení č. 811/Z/230418 
 
Tisk č. 5 - Zápis z VSR-56 
Pro bere na vědomí - 18 
Přijato usnesení č. 812/Z/230418 
 
Tisk č. 6 - Změna termínu zasedání zastupitelstva města 
Pro schvaluje - 16 
Přijato usnesení č. 793/Z/230418 
 
Tisk č. 7 - Smlouva o poskytnutí mimořádného členského příspěvku Regionu MTJ 
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Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 794/Z/230418 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 795/Z/230418 
 
Tisk č. 8 - Poskytnutí  dotací z rozpočtu města pro Program regenerace MPR a MPZ 
v roce 2018 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 796/Z/230418 
 
Tisk č. 9 - Odměny občanům - členům výborů zastupitelstva města a komisí rady 
města za rok 2017 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 797/Z/230418 
 
Tisk č. 10 - Zpráva o výsledku provedené inventarizace hmotného a nehmotného 
majetku, zásob, pohledávek, závazků a cenin ke dni 31. 12. 2017 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 798/Z/230418 
 
Tisk č. 11 - Návrh laureáta na Cenu města za rok 2017 
Pro uděluje - 17 
Přijato usnesení č. 808/Z/230418 
 
Tisk č. 12 - Přísedící Okresního soudu ve Svitavách pro volební období 2018 - 2022 
Pro volí - 18 
Přijato usnesení č. 816/Z/230418 
 
Tisk č. 13 - Výsledky Fóra Zdravého města Moravská Třebová 2018 a následné 
ověřovací Ankety 10 P 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 799/Z/230418 
Pro bere na vědomí - 18 
Přijato usnesení č. 813/Z/230418 
 
Tisk č. 14 - Zahraniční pracovní cesta do Göppingenu 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 800/Z/230418 
 
Tisk č. 15 - Zahraniční exkurze do Kodaně a Hamburku za příklady dobré praxe - 
Hospodaření s dešťovou vodou 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 801/Z/230418 
 
Tisk č. 16 - Souhlasné prohlášení o převodu pozemků do vlastnictví ŘSD 
Pro schvaluje - 17 
Přijato usnesení č. 802/Z/230418 
 
Tisk č. 17 - Prodej bytu na ul. Olomoucké č. o. 38 
Pro schvaluje - 18 
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Přijato usnesení č. 803/Z/230418 
 
Tisk č. 18 - Prodej  pozemku parc. č. 3855 a 572/1 v Boršově 
Pro schvaluje - 18 
Přijato usnesení č. 804/Z/230418 
 
Tisk č. 19 - Prodej pozemků parc. č. 673/12 a 673/11 na ul. Komenského 
Jurenka - rád bych se zeptal v tomhle bodě, ČSAD chce koupit pozemek v těsnosti 
autobusového nádraží, nicméně my tam máme jeden lehkej problém, a to je 
civilizace autobusového nádraží. Chci se zeptat, v jakém stavu je jednání s ČSAD 
ohledně rekonstrukce té budovy a celkově civilizace autobusového nádraží.  
Starosta - rekonstrukce budovy už začala a je to v úzké spojitosti s touto 
rekonstrukcí. My jsme měli jednání s panem Kratochvílem i jeho dcerou a my jsme 
se dohodli zatím předběžně, aby mohli spustit rekonstrukci začátkem dubna, k 
čemuž došlo, takže ten prodej budeme podporovat, protože máme za to, že ten 
komfort jako je v jiným městech je potřeba našim cestujícím taky poskytnout.  
  
Pro schvaluje - 16 
Přijato usnesení č. 805/Z/230418 
 
Tisk č. 20 - Pořízení změny územního plánu města Moravská Třebová 
Pro schvaluje - 15 
Přijato usnesení č. 806/Z/230418 
Pro schvaluje - 15 
Přijato usnesení č. 807/Z/230418 
 
Starosta - dovolím si vás pozvat všechny i veřejnost na oslavy 1. máje na nádvoří 
zámku, které tam provádíme každý rok. Jde o slet kulturních pořadů jako je obvyklé. 
Současně jsme dostali pozvánku od KSČM, kteří také dělají akci prvomájových oslav 
v Sušicích na hřišti jako každý rok.   
Maixnerová - já se také přidám s pozvánkou, my pořádáme letos poprvé jako 
sdružení nestraníků 8. května soutěžní vaření gulášů na paloučku v Pekle. Bude tam 
doprovod i živá hudba, soutěžní týmy se naplnily během 10 dnů, takže jsme rádi, že 
občané mají zájem si zasoutěžit a snad vyjde počasí, bude to pěkná akce, takže vás 
srdečně zvěme 8. května od 11 hodin na palouček v Pekle.  
  
Konec 15:30 
 
V Moravské Třebové 23.04.2018 
Zapsala: Bc. Petra Odehnalová 

 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Miloš Mička  Milada Horáková 
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