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Usnesení  
 

z  30. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
01.02.2010 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  za 
účasti 17 členů zastupitelstva města. 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta schvaluje:  
 
824/Z/010210 Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 15/2009 rozpočtu města, kterou 

budou změněny závazné ukazatele na rok 2009 takto (v tis. Kč): 

a) závazné ukazatele stanovené radě města 

úprava 
rozpočtu

rozpočet 2009     
po úpravě

Rozpočtové zdroje:
Rozpočtové příjmy CELKEM 2 170,66 337 906,00
Financování:
Zapojení zůstatků finančních prostředků                                                
na ZBÚ a účelových fondech k 31.12.2008 0,00 21 000,00
Celkové rozpočtové zdroje 2 170,66 358 906,00

Rozpočtové potřeby:
Rozpočtové výdaje CELKEM 2 170,66 353 956,00
Financování:
Splátky jistiny přijatých úvěrů 0,00 4 950,00
Celkové rozpočtové potřeby 2 170,66 358 906,00

rozpočet 2009 
před úpravou

335 735,34

21 000,00

4 950,00

356 735,34

351 785,34

356 735,34  
 
 b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené městem 

úprava 
rozpočtu

rozpočet 2009      
po úpravě

ZŠ Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 6 091,50 10,00 6 101,50

rozpočet 2009 
před úpravou

 
 
                         Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
825/Z/010210 Předložený návrh na poskytnutí dotace z fondu rozvoje bydlení dle 

směrnice zastupitelstva města Moravská Třebová č. 3/2009, která 
stanovuje pravidla pro poskytování dotací na opravy, modernizace a 
údržbu domů z fondu rozvoje bydlení, žadateli: 

Společenství vlastníků jednotek domu Západní 1239/17 v Moravské 
Třebové, se sídlem Moravská Třebová, Předměstí, Západní 
1239/17, PSČ 571 01 v celkové výši 69.006,- Kč,- Kč na výměnu 
vchodových dveří v bytovém domě č. o. 17 na ul. Západní  
v souladu s předloženou žádostí. 
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Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

826/Z/010210 Předložený návrh vnitřního předpisu města  č. 2/2010, směrnici 
zastupitelstva, která stanoví Pravidla pro udělování Ceny města 
Moravská Třebová, podle předloženého návrhu. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

827/Z/010210 Aktualizaci zřizovacích listin příspěvkových organizací města 

- Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres 
Svitavy 

- Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres 
Svitavy 

- Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres 
Svitavy 

- I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres 
Svitavy 

- II. Mateřská škola, Jiráskova  1141,  Moravská Třebová, okres 
Svitavy 

- Základní umělecká škola Moravská Třebová 
- Kulturní služby města Moravská Třebová 
- Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové 
- Dům dětí a mládeže Moravská Třebová, okres Svitavy 

podle předloženého návrhu s účinností od 1. 2. 2010. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

828/Z/010210 Prodej pozemku parc. č. 2801/18, kultura zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 23 m2 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Dr. Janského za vzájemně sjednanou kupní cenu ve 
výši 6.210 Kč, která bude žadatelem uhrazena před podpisem kupní 
smlouvy.    
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
  

829/Z/010210 Prodej  podílu id. 2103/10000 na pozemku parc. č. 2800 o celkové 
výměře 173 m2, kultura zastavěná plocha v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Jiráskova za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši  9.900 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

830/Z/010210 Prodej pozemku parc. č. 3086/19, kultura zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 2 m2 v obci a katastrálním území Moravská 
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Třebová, část Udánky za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
540 Kč, která bude žadatelem uhrazena před podpisem kupní 
smlouvy. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

831/Z/010210 Prodej pozemku parc. č. 1943 o výměře 4 m2, kultura zastavěná 
plocha a pozemku parc. č. 1946/13 o výměře 5 m2, kultura zahrada 
vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Jevíčská za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 1.680 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

832/Z/010210 Prodej  pozemku parc. č. 3464/15 o výměře 22 m2, kultura ostatní 
plocha, pozemku parc. č. 3666/5 o výměře 226 m2, kultura 
zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 3663/10 o výměře 
26 m2, kultura ostatní plocha vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
37.750 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

833/Z/010210 Prodej pozemku parc. č. 845/3, kultura trvalý travní porost o výměře 
1033 m2, pozemku parc. č. 847/4, kultura trvalý travní porost o 
výměře 3056 m2, pozemku parc. č. 848, kultura trvalý travní porost o 
výměře 1277 m2 a pozemku parc. č. 849/2, kultura ostatní plocha o 
výměře 431 m2 vše v obci a katastrálním území Dlouhá Loučka za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 57.970 Kč, která bude 
žadatelem uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující 
před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související 
s prodejem a to ve výši 9.221 Kč.  
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

834/Z/010210 Prodej bytové jednotky č. 374/4 o velikosti 1 + 1 v bytovém domě č. 
p. 374 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Tovární 
na stavební parcele č. 1477 včetně spoluvlastnického podílu id. 
771/10000 na společných částech domu, na stavební parcele č. 
1477 a na venkovních úpravách na parcele č. 1477 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Tovární za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 127.909 Kč, kterou kupující uhradí 
před podpisem kupní smlouvy.    
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

835/Z/010210 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 4 o velikosti 1 
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+ 1 v domě č. p. 1511 na ul. Hřebečské č. o. 3 v Moravské Třebové 
s tím, že kupující uhradí částku 356.000 Kč před podpisem smlouvy 
o nájmu a smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

836/Z/010210 Směnu pozemků takto: 
1. Město Moravská Třebová převede pozemek parc. č. 1898/5 o 

výměře 40 m2, kultura ostatní plocha na ul. Jevíčské v obci a kat. 
území Moravská Třebová.   

2. Do vlastnictví města Moravská Třebová bude převeden 
pozemek parc. č. 1899/4 o výměře 14 m2, kultura ostatní plocha 
na ul. Jevíčské v obci a kat. území Moravská Třebová.   

3. Do vlastnictví města Moravská Třebová bude převeden 
pozemek parc. č. 1899/3 o výměře 24 m2, kultura ostatní plocha 
na ul. Jevíčské v obci a kat. území Moravská Třebová.  

 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

837/Z/010210 Předložený termínový plán práce kontrolního výboru zastupitelstva 
města na rok 2010 a návrh plánu kontrolní činnosti na období únor 
až červenec 2010.  
 
Z: Josef Odehnal, předseda výboru 
 

838/Z/010210 Zahraniční služební cestu Ing. Miroslava Netolického na konferenci 
do ukrajinského města Lvov ve dnech 09. – 12.2.2009. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta vydává:  
 
839/Z/010210 Předběžný souhlas s umístěním fotovoltaické elektrárny (dále jen 

FVE) na pozemcích parc. č. 3472/2, 3473, 3476 a 3477/2 
v katastrálním území Moravská Třebová, potřebný pro jednání 
žadatele o podmínkách s připojením na energetickou soustavu. 
 
Z: Ing. Dušan Sejbal, vedoucí OVUP 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí:  
 
840/Z/010210 Předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města. 
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841/Z/010210 Předloženou informaci  k řešení doporučení kontrolního výboru 

zastupitelstva města, obsažených v zápise ze dne 25.11.2009, a 
schválených zastupitelstvem města 07.12.2009. 
 

842/Z/010210 Předloženou zprávu o činnosti rady města od  zasedání 
zastupitelstva města 07.12.2009. 
 

843/Z/010210 Předloženou zprávu o přestupcích projednaných Městským úřadem 
Moravská Třebová, odborem kancelář starosty a tajemníka, za rok 
2009. 
 

844/Z/010210 Předloženou zprávu o činnosti Městské policie Moravská Třebová 
za rok 2009. 
 

845/Z/010210 Podnikatelský záměr zřídit v objektu bývalé prodejny na ulici K. 
Čapka v Moravské Třebové výrobnu trvanlivého pečiva. 
 

846/Z/010210 Předložený text memoranda „Stop větrníkům na Svitavsku“ ze dne 
10.12.2009 včetně průvodního oslovení k obsahu memoranda. 
 

847/Z/010210 Předloženou zprávu ze zahraniční pracovní cesty RNDr. Josefa 
Ošťádala, Ing. Pavla Šafaříka a Ing. Miroslava Netolického do 
ukrajinského města Romny ve dnech 01. - 04.12.2009. 
 

848/Z/010210 Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro 
strategický rozvoj města ze dne 12.01.2010. 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ruší:  
 
849/Z/010210 Své usnesení č. 325/Z/140408, kterým schválilo uzavření smlouvy o 

budoucí kupní smlouvě na byt č. 4, I. kategorie o velikosti 1 + 1 na ul. 
Hřebečské č. o. 3 v Moravské Třebové. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ur čuje:  
 
850/Z/010210 Ověřovateli zápisu: 

- Mgr. Miroslav Muselík 
- Mgr. Pavel Vaňkát 

 
 
V Moravské Třebové 01.02.2010 
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Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 

RNDr. Josef Ošťádal 
starosta města 

 
 

JUDr. Miloš Izák                                                            Ing. Václav Mačát 
               místostarosta                                                                 místostarosta 
 


