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Usnesení 
 

z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo v pondělí 
01.10.2018 od 15:00 hod v: Zasedací místnosti, na: Olomoucké 

  
 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
896/Z/011018: 
 

předložený program zasedání zastupitelstva města.         
  
 

897/Z/011018: 
 

předloženou Dohodu o narovnání mezi městem Moravská Třebová a Kongregací 
Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi  IČO: 
00406171se sídlem Hrnčířská 127/12, 779 00 Olomouc zastoupenou S. Miriam 
Zikešovou, generální představenou, ve věci nemovitostí v areálu Sociálních služeb 
města Moravská Třebová.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
898/Z/011018: 
 

rozpočtové opatření 10/2018 rozpočtu města: 
 
Financování - zdroje 
Třída 8 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku finančních 
prostředků na běžných účtech a účelových fondech) 2.500.000 Kč 
Celkové rozpočtové zdroje 2.500.000 Kč 
 
Rozpočtové výdaje 
Třída 5 Běžné výdaje - Dohoda o narovnání s Kongregací Sester Neposkvrněného 
Početí Panny Marie 2.500.000 Kč 
 Celkové rozpočtové potřeby 2.500.000 Kč 
  

Z: Dana Buriánková 
 
899/Z/011018: 
 

rozpočtové opatření č. 11/2018 rozpočtu města: 
 
Financování - zdroje 
Třída 2 Sociální služby města Moravská Třebová - odvod z investičního fondu 
400.000 Kč 
Celkové rozpočtové zdroje 400.000 Kč 
 
Rozpočtové výdaje 
Třída 6 Investiční výdaje - Rekonstrukce budov C a D Domova pro seniory 400.000 
Kč 
 Celkové rozpočtové potřeby 400.000 Kč 
  

Z: Dana Buriánková 
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900/Z/011018: 
 

předložený Plán společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav v 
katastrálním území Moravská Třebová podle § 9 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb., o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, a o změně zákona č. 229/1991 Sb. 
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 
pozdějších předpisů. 
  

Z: Pavel Brettschneider 
 
901/Z/011018: 
 

předložený Plán společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav v 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové podle § 9 odst. 11 zákona č. 
139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, a o změně zákona 
č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů. 
  

Z: Pavel Brettschneider 
 
902/Z/011018: 
 

vyhodnocení výsledků projednání Změny č. 3 územního plánu s určeným 
zastupitelem. 
  

Z: Dušan Sejbal 
 
903/Z/011018: 
 

Změnu č. 3 územního plánu formou opatření obecné povahy. 
  

Z: Dušan Sejbal 
 
904/Z/011018: 
 

uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. OF 
0013/2018 s Nemocnicí následné péče Moravská Třebová, se sídlem Svitavská 25, 
571 01 Moravská Třebová, IČO: 00193895, v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
905/Z/011018: 
 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. OF 0079/2018 s 
Nemocnicí následné péče Moravská Třebová, se sídlem Svitavská 25, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 00193895, v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
906/Z/011018: 
 

uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P2/0051500179 
s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 
45244782, v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
907/Z/011018: 
 

uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách tak, že uhradí dlužnou částku za 
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nájem v celkové výši 52.271 Kč v 52 pravidelných měsíčních splátkách, dle 
předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
908/Z/011018: 
 

prodej pozemku parc. č. 595/7 o výměře 74 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci 
a kat. území Moravská Třebová, ul. Bezručova za vzájemně sjednanou kupní cenu, 
která se skládá z kupní ceny ve výši 8.880 Kč a nákladů spojených s převodem 
nemovitosti ve výši 2.566 Kč.      
  

Z: Viera Mazalová 
 
909/Z/011018: 
 

 prodej pozemku parc. č. 595/8 o výměře 72 m2, druh pozemku ostatní plocha a 
pozemku parc. č. 595/11 o výměře 25 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše v obci a 
kat. území Moravská Třebová, ul. Bezručova, za vzájemně sjednanou kupní cenu, 
která se skládá z kupní ceny ve výši 21.640 Kč a nákladů spojených s převodem 
nemovitosti ve výši 3.363 Kč.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
910/Z/011018: 
 

prodej pozemku parc. č. 595/9 o výměře 70 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše v 
obci a kat. území Moravská Třebová, ul. Bezručova, za vzájemně sjednanou kupní 
cenu, která se skládá z kupní ceny ve výši 8.400 Kč a nákladů spojených s 
převodem nemovitosti ve výši 2.427 Kč.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
911/Z/011018: 
 

prodej pozemku parc. č. 595/10 o výměře 108 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše 
v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. Bezručova, za vzájemně sjednanou kupní 
cenu, která se skládá z kupní ceny ve výši 12.960 Kč a nákladů spojených s 
převodem nemovitostí ve výši 3.744 Kč.              
  

Z: Viera Mazalová 
 
912/Z/011018: 
 

prodej  pozemku parc. č. 673/13 o výměře 38 m2, druh pozemku ostatní plocha v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, Předměstí, ul. Komenského, za 
vzájemně sjednanou cenu bez DPH, která  se skládá z kupní ceny ve výši 19.760 Kč 
a nákladů spojených s převodem nemovitostí ve výši 5.000 Kč. Ke kupní ceně i k 
nákladům spojeným s převodem nemovitostí bude připočtena DPH v zákonné výši 
kupní cena 19.760 Kč bez DPH + 4.149,60 Kč DPH, náklady spojené s převodem 
nemovitostí 5.000 Kč bez DPH + 1.050 Kč DPH).   
  

Z: Viera Mazalová 
 
913/Z/011018: 
 

prodej  pozemku parc. č. 2055/137 o výměře 650 m2, druh pozemku orná půda v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, Předměstí, ul. Strážnického, za vzájemně 
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sjednanou cenu 130.000 Kč včetně DPH a nákladů spojených s převodem 
nemovitostí ve výši 6.000 Kč. K nákladům spojeným s převodem nemovitostí bude 
připočtena DPH v zákonné výši (6.000 Kč bez DPH + 1.260 Kč DPH).   
  

Z: Viera Mazalová 
 
914/Z/011018: 
 

prodej, a to formou přídatného spoluvlastnictví: 
 
- id. podílu o vel. 1701/10000 na pozemku parc. č. 1367/3 o výměře 222 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, na pozemku parc. č. 1367/2 o výměře 48 m2 a na pozemku 
1368/5 o výměře 4 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 9.131 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy 
 
- id. podílu o vel. 1603/10000 na pozemku parc. č. 1367/3 o výměře 222 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, na pozemku parc. č. 1367/2 o výměře 48 m2 a na pozemku 
1368/5 o výměře 4 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 8.604 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy 
 
- id. podílu o vel. 1701/10000 na pozemku parc. č. 1367/3 o výměře 222 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, na pozemku parc. č. 1367/2 o výměře 48 m2 a na pozemku 
1368/5 o výměře 4 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 9.131 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy 
 
- id. podílu o vel. 1681/10000 na pozemku parc. č. 1367/3 o výměře 222 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, na pozemku parc. č. 1367/2 o výměře 48 m2 a na pozemku 
1368/5 o výměře 4 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 9.023 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy 
 
- id. podílu o vel. 1711/10000 na pozemku parc. č. 1367/3 o výměře 222 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, na pozemku parc. č. 1367/2 o výměře 48 m2 a na pozemku 
1368/5 o výměře 4 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 9.184 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy 
 
- id. podílu o vel. 1603/10000 na pozemku parc. č. 1367/3 o výměře 222 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, na pozemku parc. č. 1367/2 o výměře 48 m2 a na pozemku 
1368/5 o výměře 4 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Školní za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 8.604 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
915/Z/011018: 
 

 prodej   
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- id. podíl o vel. 1701/10000 na pozemku parc. č. 1367/1 za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 23.265 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy  
- id. podíl o vel. 1603/10000 na pozemku parc. č. 1367/1 za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 21.923 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy 
- id. podíl o vel. 1701/10000 na pozemku parc. č. 1367/1 za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 23.265 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy 
- id. podíl o vel. 1681/10000 na pozemku parc. č. 1367/1 za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 22.989 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.             
  

Z: Viera Mazalová 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
916/Z/011018: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení Zastupitelstva města Moravská Třebová.       
  
Zastupitelstvo města vydává: 
 
917/Z/011018: 
 

 souhlas s umístěním stavby "I/35 Staré Město, připojení na D35", která bude 
umístěna na pozemcích ve vlastnictví města, vše v obci a katastrálním území 
Borušov, a to na  
- pozemku parc. č. 338 o výměře 739 m2, druh pozemku ostatní plocha - bude se 
jednat o 20 m2 trvalého záboru, 6 m2 dočasného záboru do 1 roku a 2 m2 věcného 
břemene  
- pozemku parc. č. 317 o výměře 854 m2, druh pozemku ostatní plocha - bude se 
jednat o 268 m2 dočasného záboru do 1 roku a 49 m2 věcného břemene 
- pozemku parc. 322 o výměře 420 m2, druh pozemku ostatní plocha - bude se jednat 
o 420 m2 trvalého záboru a 27 m2 věcného břemene  
- pozemku parc. č. 324/10 o výměře 61 m2, druh pozemku ostatní plocha - bude se 
jednat o 45 m2 trvalého záboru a 16 m2 dočasného záboru do 1 roku  
- pozemku parc. č. 334 o výměře 3.509 m2, druh pozemku ostatní plocha - bude se 
jednat o 393 m2 trvalého záboru a 168 m2 dočasného záboru do 1 roku a 25 m2 
věcného břemene.                   
  

Z: Viera Mazalová 
 
Zastupitelstvo města ukládá: 
 
918/Z/011018: 
 

vedoucímu odboru rozvoje města městského úřadu zveřejnit oznámení o vydání 
Změny č. 3 územního plánu Moravská Třebová. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
Zastupitelstvo města odkládá: 
 
919/Z/011018: 
 

předložený návrh prodeje pozemků parc. č. 2936/122, 2936/123 a 2936/124  
společnosti protechnik consulting s. r. o. 
  



 Město Moravská Třebová 6   

 Usnesení zastupitelstva města ze dne  01.10.2018 

Z: Viera Mazalová 
 
Zastupitelstvo města volí: 
 
920/Z/011018: 
 

návrhovou komisi ve složení:   
- Ing. Daniela Maixnerová 
- Milada Horáková 
- Miroslav Jurenka        
  
 

921/Z/011018: 
 

ověřovatele zápisu: 
- Ing. Miloš Mička 
- Mgr. Lenka Bártová 
  

 
V Moravské Třebové 01.10.2018 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 
 


