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Usnesení 
 

z 31. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo v pondělí 
03.09.2018 od 15:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 

  
 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
859/Z/030918: 
 

Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová dle předloženého návrhu. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
860/Z/030918: 
 

v souladu s § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů uzavření smlouvy o přijetí investičního úvěru od Komerční banky, a.s., se 
sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054 do výše 31.000.000 Kč na 
financování investiční akce Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého v Moravské Třebové 
se splatností do 10 let, bez zajištění, s pevnou úrokovou sazbou po celou dobu 
splácení ve výši 1,91 % p.a. (v souladu s předloženým návrhem – variantou 1). 
  

Z: Dana Buriánková 
 
861/Z/030918: 
 

souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 4/2018  rozpočtu města, kterou budou změněny 
závazné ukazatele na rok 2018 takto (v tis. Kč): 
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a) závazné ukazatele stanovené radě města 

  
 
b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace  

  
  

Z: Dana Buriánková 
 
862/Z/030918: 
 

rozpočtové opatření č. 5/2018 rozpočtu města - poskytnutí dotací v souladu s 
vnitřním předpisem č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Moravská Třebová uvedeným subjektům: 
- Svaz skautů a skautek České republiky, 38. oddíl skautů „sv. Františka“ Moravská 
Třebová, z. s., se sídlem Svitavská 6/5, Moravská Třebová IČO: 72022469 – na 
údržbu a úpravu klubovny, vybavení, činnost oddílu,… - 20.000 Kč. 
- Spolek branných sportů Moravská Třebová, zájmový spolek pro branné činnosti, 
praktickou, sportovní a obranou střelbu, se sídlem Nám. T. G. Masaryka 121/18, 
Moravská Třebová, IČO: 68245807 - na technické vybavení sportovního klubu 
mládeže (vzduchové sportovní zbraně), činnost klubu – 10.000 Kč. 
Dotace budou uhrazeny z vyčleněné rozpočtové rezervy. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
863/Z/030918: 
 

uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotací z rozpočtu města dle vnitřního 
předpisu č. 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská 
Třebová (Svaz skautů a skautek České republiky, 38. oddíl skautů „sv. Františka“ 
Moravská Třebová, z. s., se sídlem Svitavská 6/5, Moravská Třebová IČO: 72022469 
a Spolek branných sportů Moravská Třebová, zájmový spolek pro branné činnosti, 
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praktickou, sportovní a obranou střelbu, se sídlem Nám. T. G. Masaryka 121/18, 
Moravská Třebová, IČO: 68245807), v souladu s předloženým vzorem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
864/Z/030918: 
 

rozpočtové opatření č. 6/2018 rozpočtu města - poskytnutí dotace Tělovýchovné 
jednotě Sokol Boršov, z.s., IČO: 49326899 ve výši 25.000 Kč na pořízení ozvučení 
sportovního areálu. Dotace bude poskytnuta z provozní rozpočtové rezervy. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
865/Z/030918: 
 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 25.000 
Kč na pořízení ozvučení sportovního areálu s Tělovýchovnou jednotou Sokol Boršov, 
z.s., IČO: 49326899, v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
866/Z/030918: 
 

rozpočtové opatření č. 7/2018 rozpočtu města: 
 
Financování - zdroje 
Třída 8 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku finančních 
prostředků na běžných účtech a účelových fondech): 1.200.000 Kč 
Celkové rozpočtové zdroje: 1.200.000 Kč 
 
Rozpočtové výdaje 
Třída 6 Kapitálové výdaje - Rekonstrukce objektu Sociálních služeb vč. střechy: 
1.200.000 Kč 
Celkové rozpočtové potřeby: 1.200.000 Kč 
  

Z: Dana Buriánková 
 
867/Z/030918: 
 

poskytnutí stipendia na základě vnitřního předpisu 2/2017, Program pro poskytování 
stipendií studentům vysokých škol v České republice. 
. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
868/Z/030918: 
 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí stipendia v souladu s předloženým 
návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
869/Z/030918: 
 

uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 
OF 0010/2018 se Skupinovým vodovodem Moravskotřebovska, se sídlem Nádražní 
1430/6, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 72053453, v souladu s předloženým 
návrhem. 
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Z: Dana Buriánková 
 
870/Z/030918: 
 

vklad majetku města inv. č. 3055 TS – vodovod – ul. Strážnického v pořizovací ceně 
882.663 Kč, inv. č. 3059 TS – vodovodní přípojka - napojení – ul. Dukelská 1224/55 
v pořizovací ceně 8.678,10 Kč, inv. č. 3060 TS – vodovodní přípojka - napojení – ul. 
Brněnská 1481/16 v pořizovací ceně 8.678,10 Kč a inv. č. 3061 TS – vodovodní 
přípojka - napojení – Sušice, parcelní č. 3481/8 v pořizovací ceně 7.141,50 Kč, do 
svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČO: 72053453, se sídlem 
Nádražní 1430/6, Moravská Třebová za podmínek § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
871/Z/030918: 
 

uzavření darovací smlouvy s firmou Amper Savings, a.s., se sídlem Antala Staška 
1076/36a, 140 00 Praha 4, IČO: 01428357, jejímž předmětem je poskytnutí 
nepeněžního daru městu za účelem zkvalitnění prostředí popř. oprav technických 
zařízení Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy, Základní 
školy Kostelní nám. 21, okres Svitavy, a Základní umělecké školy Moravská Třebová, 
v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
872/Z/030918: 
 

pořádání veřejné sbírky na obnovu sochy Plačící Anny a úpravu okolního veřejného 
prostranství na Křížovém vrchu ode dne následujícího po doručení osvědčení o 
konání sbírky do 31.12.2019.  
  

Z: Dana Buriánková 
 
873/Z/030918: 
 

dofinancování obnovy sochy Plačící Anny a úpravy okolního veřejného prostranství 
na Křížovém vrchu z rozpočtu města v roce 2020. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
874/Z/030918: 
 

měsíční odměnu společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o., IČO: 
25970399, se sídlem Moravská Třebová, Zahradnická 21, za správu jednotek, dle 
předloženého návrhu (příloha č. 2 návrhu dodatku č. 2 k mandátním smlouvám). 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 30.09.2018 
 
875/Z/030918: 
 

uzavření dodatku č. 2 k mandátním smlouvám ze dne 20.12.2007, ve znění dalších 
dodatků, se společností Technické služby Moravská Třebová, IČO: 25970399, se 
sídlem Moravská Třebová, Zahradnická 21, ve věci zajištění správy, provozu, údržby 
a opravy městských nemovitostí, dle předloženého návrhu.  
  

Z: Viera Mazalová 
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876/Z/030918: 
 

obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebová č. 2/2018, kterou se doplňuje 
obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o nočním klidu, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 15.09.2018 
 
877/Z/030918: 
 

obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb 
psů na veřejném prostranství ve městě Moravská Třebová, podle předloženého 
návrhu. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 15.09.2018 
 
878/Z/030918: 
 

předložený Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Moravská Třebová na 
období 2019 - 2021. 
  

Z: Pavel Brettschneider 
 
879/Z/030918: 
 

prodej pozemku parc. č. 2711/127 o výměře 123 m2, druh pozemku ostatní plocha v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Svitavská za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 24.360 Kč, která bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.         
  

Z: Viera Mazalová 
 
880/Z/030918: 
 

uzavření Smlouvy ve věci prodeje pozemku parc. č. 2711/142, který vznikl dle GP č. 
2928-68/2017 ze dne 27.03.2017 a pozemku parc. č. 2711/145, který vznikl dle GP 
č. 3047-170/2018 ze dne 29.05.2018, se společností AHP 3T s.r.o. se sídlem 
Podbabská 1112/13, Praha 6, Bubeneč, PSČ 160 00, IČO: 27870537, dle 
předloženého návrhu.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
881/Z/030918: 
 

směnu  pozemku parc. č. 2089/68 o výměře 2 m2, druh pozemku travní porost, a 
pozemku parc. č. 2089/67 o výměře 4 m2, druh pozemku travní porost, které vznikly 
dle nového geometrického plánu č. 3037-200/2018 z původního pozemku parc. č. 
2089/1 ve vlastnictví Města Moravská Třebová, za pozemek parc. č. 2093/3 o 
výměře 4 m2, druh pozemku travní porost, a pozemek parc. č. 2088/49 o výměře 1 
m2, druh pozemku travní porost, které vznikly dle nového geometrického plánu č. 
3037-200/2018 z původních pozemků 2093/2 a 2088/35.        
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
882/Z/030918: 
 

směnu pozemku parc. č. 3328/2 o výměře 8.678 m2, druh pozemku travní porost, 
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který vznikl geometrickým plánem č. 559-127/2018 z vlastnictví Města Moravská 
Třebová za pozemek parc. č. 3331 o výměře 3.771 m2, druh pozemku trvalý travní 
porost a pozemek parc. č. 3332 o výměře 4.907 m2, druh pozemku ostatní plocha ve 
vlastnictví Biskupství brněnského, Petrov 269/8, 601 43 Brno, IČO: 00445142 vše v 
obci a katastrálním území Linhartice.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Zastupitelstvo města neschvaluje: 
 
883/Z/030918: 
 

poskytnutí dotace obci Třeština, okres Šumperk na vydání knihy Pochody hladu a 
smrti. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Zastupitelstvo města souhlasí: 
 
884/Z/030918: 
 

se spolufinancováním akce Zahájení turistické sezóny v Pardubickém kraji v roce 
2019, konané dne 23.03.2019, v předpokládané výši cca 70.000 Kč. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Zastupitelstvo města uděluje: 
 
885/Z/030918: 
 

výjimku z vnitřního předpisu č. 2/2017, Program pro poskytování stipendií studentům 
vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová, týkající se 
článku 2) odst. 1) písm. b)  - stanoveného průměru maturitní zkoušky pro žádost 
podanou v roce 2018.  
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
886/Z/030918: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení Zastupitelstva města Moravská Třebová.       
  
 

887/Z/030918: 
 

předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 
22.08.2018 včetně doporučení - viz přílohy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  
  
 
 
 
 

888/Z/030918: 
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předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze dne 
27.08.2018.  
 
  
 

889/Z/030918: 
 

bere na vědomí předložený rozbor hospodaření města k 30.06.2018. 
  
 

890/Z/030918: 
 

zapojení města do organizace a spolufinancování akce Zahájení turistické sezóny v 
Pardubickém kraji v roce 2019. 
  
 

891/Z/030918: 
 

předloženou zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zdeňka Poláka na exkurzi do 
Kodaně a Hamburku za příklady dobré praxe v oblasti hospodaření s dešťovou 
vodou konané ve dnech 28. 5. až 1. 6. 2018. 
  

Z: Pavel Báča 
 
 
Zastupitelstvo města pověřuje: 
 
892/Z/030918: 
 

starostu města jednáním jménem města ve věci veřejné sbírky na obnovu sochy 
Plačící Anny a úpravu okolního veřejného prostranství na Křížovém vrchu.  
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Zastupitelstvo města ukládá: 
 
893/Z/030918: 
 

radě města zabývat se předloženým doporučením finančního výboru zastupitelstva 
města ve věci poskytnutí dotací dle vnitřního předpisu 6/2015 Program pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová   - 2. kolo (žádosti do 20.000 
Kč). 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Zastupitelstvo města volí: 
 
894/Z/030918: 
 

návrhovou komisi ve složení:   
- Libor Truhlář 
- Josef Odehnal 
- Ing. Pavel Charvát         
  
 
 

895/Z/030918: 
 

ověřovatele zápisu: 



 Město Moravská Třebová 8   

 Usnesení zastupitelstva města ze dne  03.09.2018 

- Milada Horáková 
- Miroslav Jurenka 
  

 
 
V Moravské Třebové 03.09.2018 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


