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Usnesení 
 

z 29. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo v pondělí 
25.06.2018 od 15:00 hod v: Zasedací místnosti, na: Olomoucké 

  
 

Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
817/Z/250618: 
 

předložený program zasedání zastupitelstva města s provedenou změnou, 
předsunutím tisku č. 18 před tisk 04.         
  
 

818/Z/250618: 
 

vyhodnocení výsledků projednání Změny č. 2 územního plánu Moravská Třebová s 
určeným zastupitelem včetně návrhu vypořádání připomínek. 
  

Z: Dušan Sejbal 
 
819/Z/250618: 
 

Změnu č. 2 územního plánu Moravská Třebová formou opatření obecné povahy po 
ověření, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem 
krajského úřadu. 
  

Z: Dušan Sejbal 
 
820/Z/250618: 
 

závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2017 bez výhrad takto (v Kč): 
 
Výsledek rozpočtového hospodaření roku 2017: 

  
Stavy na bankovních účtech města k 31.12.2017: 

  
  

Z: Dana Buriánková 
 
821/Z/250618: 
 

vypořádání hospodářského výsledku z hlavní i hospodářské činnosti města za rok 
2017 takto: 
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Ztráta (zisk) po zdanění: 
hlavní činnost: - 21.783.044,52 Kč  
hospodářská činnost: 2.683.893,16 Kč    
převést na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
822/Z/250618: 
 

účetní závěrku města za rok 2017. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
823/Z/250618: 
 

přípravu a podání žádosti o dotaci na projekt s názvem "Na hranici na hraně" do 
programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v roli vedoucího partnera. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
824/Z/250618: 
 

rozpočtovou úpravu č. 2/2018 rozpočtu města, poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč 
Babyboxu pro odložené děti – STATIM, z.s.,  se sídlem Pod Oborou 88,104 00 Praha 
10 – Hájek, IČO: 27006891 současně s uzavřením darovací smlouvy v souladu s 
předloženým návrhem. Dar bude poskytnut z účelově nespecifikované provozní 
rozpočtové rezervy. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
825/Z/250618: 
 

souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 3/2018  rozpočtu města, kterou budou změněny 
závazné ukazatele na rok 2018 takto (v tis. Kč): 
 
a) závazné ukazatele stanovené radě města 
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b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace  

  
  

Z: Dana Buriánková 
 
826/Z/250618: 
 

předložený návrh smlouvy o podmínkách provedení stavby na stavební akci 
„Nemocnice následné péče Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice 
a výjezdové základny ZZS PAK“ mezi městem a Pardubickým krajem, IČO: 
70892822. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
827/Z/250618: 
 

dodatek č. II zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města 
Moravské Třebové podle předloženého návrhu. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 29.06.2018 
 
828/Z/250618: 
 

uzavření smluv o právu provedení stavby "Výstavba chodníku v Udánkách - I. etapa" 
dle projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Kuličem s vlastníky pozemků 
- ve věci práva stavby na pozemku parc. č. 3073 a ve věci budoucího výkupu části 
pozemku parc. č. 3073 v obci a kat. území Moravská Třebová, část Udánky  
- ve věci práva stavby na pozemku parc. č. 2556/9 a ve věci budoucího výkupu 
pozemku parc. č. 2556/9 v obci a kat. území Moravská Třebová, část Udánky 
- ve věci práva stavby na pozemku parc. č. 2556/8 a 3082/1 a ve věci výkupu 
pozemku parc. č. 2556/8 a části pozemku parc. č. 3082/1 v obci a kat. území 
Moravská Třebová, část Udánky.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
829/Z/250618: 
 

výkup  
- pozemku parc. č. 2556/9 o výměře 33 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci a 
kat. území Moravská Třebová, část Udánky do vlastnictví Města Moravská Třebová 
za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 3.960 Kč, 
- pozemku parc. č. 2556/8 o výměře 30 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci a 
kat. území Moravská Třebová, část Udánky do vlastnictví Města Moravská Třebová 
za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 10.000 Kč.   
  

Z: Viera Mazalová 
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830/Z/250618: 
 

prodej pozemku parc. č. 2618/2 o výměře 47 m2, druh pozemku orná půda v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová část  Udánky, za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 5.640 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
831/Z/250618: 
 

prodej pozemku parc. č. 2631/3 o výměře 297 m2, druh pozemku trvalý travní porost 
a pozemku parc. č. 2632/2 o výměře 397 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, ul. J. K. Tyla za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 83.280 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
832/Z/250618: 
 

prodej pozemku parc. č. 2055/95 o výměře 1.576 m2, druh pozemku orná půda  v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 744.700 Kč (včetně DPH), kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy. V kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo ve 
prospěch Města Moravská Třebová.           
  

Z: Viera Mazalová 
 
833/Z/250618: 
 

prodej  pozemku parc. č. 2009/22 o výměře 24 m2, druh pozemku ostatní plocha v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, Předměstí, ul. Jevíčská, za vzájemně 
sjednanou cenu bez DPH, která  se skládá z kupní ceny ve výši 12.480 Kč a nákladů 
spojených s převodem nemovitostí ve výši 3.800 Kč. Ke kupní ceně i k nákladům 
spojeným s převodem nemovitostí bude připočtena DPH v zákonné výši (kupní cena 
12.480 Kč bez DPH + 2.620,80 Kč DPH, náklady spojené s převodem nemovitostí 
3.800 Kč bez DPH + 798 Kč DPH).   
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
834/Z/250618: 
 

podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku města z vlastnictví 
České republiky, Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha, IČO: 69797111 pozemku parc. č. 4154 o výměře 6.078 m2, druh 
pozemku ostatní plocha v obci Moravská Třebová a katastrálním území Moravská 
Třebová.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Zastupitelstvo města neschvaluje: 
 
835/Z/250618: 
 

návrh občanky města na přejmenování ulice Marxovy. 
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Z: Stanislav Zemánek 
 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
836/Z/250618: 
 

předložený zápis z jednání Kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 
06.06.2018 včetně doporučení - viz přílohy 1, 2, 3, 4, 5, 6.  
  
 

837/Z/250618: 
 

předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze dne 
11.06.2018.  
  
 

838/Z/250618: 
 

rezignaci RNDr. Josefa Ošťádala na mandát člena Zastupitelstva města Moravská 
Třebová za volební stranu Občanská demokratická strana ke dni 10.05.2018. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
839/Z/250618: 
 

nastoupení Ing. Pavla Charváta za člena Zastupitelstva města Moravská Třebová za 
volební stranu Občanská demokratická strana ke dni 11.05.2018. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
840/Z/250618: 
 

projevenou vůli Ing. Pavla Charváta vykonávat funkci neuvolněného člena 
zastupitelstva města bez nároku na odměnu. 
  
 

841/Z/250618: 
 

předložený závěrečný účet a rozbor hospodaření za hlavní (rozpočtové) hospodaření 
a za hospodářskou činnost města za rok 2017. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
842/Z/250618: 
 

rozbor hospodaření města k 30.04.2018. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
843/Z/250618: 
 

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Českomoravské pomezí, 
IČO: 75115662 za rok 2017 a Závěrečný účet svazku obcí Českomoravské pomezí, 
IČO: 75115662 za rok 2017. 
  
 

844/Z/250618: 
 

připravované darování nemovitých věcí dle předloženého návrhu z majetku města 
Moravská Třebová Pardubickému kraji, IČO: 70892822 za účelem výstavby 
Nemocnice následné péče a základny Zdravotnické záchranné služby. 
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Zastupitelstvo města povoluje: 
 
845/Z/250618: 
 

v souladu s § 23 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, 
výjimku z nejnižšího počtu žáků přípravné třídy Základní škole Moravská Třebová, 
Čs. armády 179, okres Svitavy pro školní rok 2018/2019. 
  

Z: Mgr. Zdenka Šafaříková 
 
846/Z/250618: 
 

v souladu s § 23 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, 
výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní škole Moravská Třebová, Čs. armády 179, 
okres Svitavy pro školní rok 2018/2019. 
  

Z: Mgr. Zdenka Šafaříková 
 
 
Zastupitelstvo města ukládá: 
 
847/Z/250618: 
 

vedoucímu odboru rozvoje města městského úřadu zveřejnit oznámení o vydání 
Změny č. 2 územního plánu Moravská Třebová vyvěšením na úřední desce města 
Moravská Třebová. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Zastupitelstvo města volí: 
 
848/Z/250618: 
 

návrhovou komisi ve složení:    
- Josef Odehnal 
- Milada Horáková 
- Ing. Zdeněk Ošťádal          
  
 

849/Z/250618: 
 

ověřovatele zápisu: 
- Ing. Tomáš Kolkop 
- Mgr. Bc. Lenka Bártová 
  

 
 
Zastupitelstvo města stanovuje: 
 
850/Z/250618: 
 

měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města Ing. Pavlu Charvátovi ve 
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výši 0 Kč od 25.06.2018, a to na základě jím projevené vůle vykonávat funkci 
neuvolněného člena zastupitelstva města bez nároku na odměnu. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
851/Z/250618: 
 

na další volební období 2018 - 2022 počet volených členů Zastupitelstva města 
Moravská Třebová ve výši 21 členů. 
  

Z: Pavel Šafařík 
 
 
V Moravské Třebové 25.06.2018 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


