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Usnesení  

 
 
z  31. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
15.03.2010 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  za 
účasti 20 členů zastupitelstva města. 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta schvaluje:  
 
851/Z/150310 Předložený program zasedání zastupitelstva města a to včetně tisku 

č. 32, předloženého na stůl. 
 

852/Z/150310 Rozpočet města na rok 2010 v následující podobě: 
 

Rozpočtové zdroje: částka

daňové příjmy 95 320,00 tis. Kč

neinvestiční dotace 94 949,00 tis. Kč

ostatní (nedaňové) příjmy 18 633,00 tis. Kč

kapitálové příjmy 48 198,00 tis. Kč

rozpočtové příjmy CELKEM 257 100,00tis. Kč
financování - zapojení finančních prostředků ZBÚ 19 570,00 tis. Kč
financování - zapojení finančních prostředků na účelových fondech 1 130,00 tis. Kč

Celkové rozpočtové zdroje 277 800,00tis. Kč

Rozpočtové potřeby:
běžné (provozní) výdaje 196 160,00 tis. Kč
rozsáhlejší opravy (městská památková rezervace) 1 520,00 tis. Kč

investiční výdaje 75 120,00 tis. Kč

rozpočtové výdaje CELKEM 272 800,00tis. Kč
financování - splátky jistiny přijatých úvěrů 5 000,00 tis. Kč

Celkové rozpočtové potřeby 277 800,00tis. Kč  
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853/Z/150310 Zastupitelstvo města stanovuje tyto závazné ukazatele, jimiž se 
povinně budou řídit: 
 

a) rada města 
 

celkové rozpočtové příjmy města na rok 2010 257 100,00 tis. Kč
zapojení finančních zdrojů základního běžného účtu z roku 2009 19 570,00 tis. Kč
zapojení finančních zdrojů účelových fondů  města z roku 2009 1 130,00 tis. Kč
celkové rozpočtové zdroje 277 800,00 tis. Kč

celkové rozpočtové výdaje města na rok 2010 272 800,00 tis. Kč
splátky jistin úvěrů a půjček 5 000,00 tis. Kč
celkové rozpočtové potřeby 277 800,00 tis. Kč  
 
 b) příspěvkové organizace zřízené městem – příspěvek na činnost 

organizace 
 

Sociální služby města Mor. Třebová 2 500,00 tis. Kč
Kulturní služby města  Mor. Třebová 8 118,00 tis. Kč
Zakladní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 2 200,00 tis. Kč
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 5 290,00 tis. Kč

Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21 okres Svitavy 1 740,00 tis. Kč

I. Mateřská škola Piaristická 137, Mor. Třebová, okres Svitavy 1 535,00 tis. Kč
II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Mor. Třebová, okres Svitvy 1 435,00 tis. Kč
Základní umělecká škola Mor. Třebová 1 170,00 tis. Kč
Dům dětí a mládeže Mor. Třebová 915,00 tis. Kč
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Mor. Třebové 2 905,00 tis. Kč  
 
                         Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
854/Z/150310 Poskytnutí finančních příspěvků (na účely uvedené v tabulkové části 

rozpočtu města) s provedenými změnami takto: 
 
Integrovaná střední škola Mor. Třebová 20 000 Kč 
Gymnázium Moravská Třebová 15 000 Kč 
Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 10 000 Kč 
Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy 10 000 Kč 
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 52 000 Kč 
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ  Mor. Třebová 20 000 Kč 
NIPI ČR, KO PK, o.s., středisko sociálních služeb Salvia 23 000 Kč 
Oblastní charita Mor. Třebová 3 000 Kč 
Bredy s.r.o. 65 000 Kč 
Lukáš Komprda 8 000 Kč 
Sdružení Fermáta 23 000 Kč 
ZO SBTS Mor. Třebová  15 000 Kč 
ASK STŠ MO - oddíl boxu 0 Kč 
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TJ Sokol Boršov 60 000 Kč 
Konfederace politických vězňů 2 000 Kč 
Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela o.s. 28 000 Kč 
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová 30 000 Kč 
Sbor dobrovolných hasičů Udánky 20 000 Kč 
Sbor dobrovolných hasičů Sušice 20 000 Kč 
Sbor dobrovolných hasičů Boršov  10 000 Kč 
Agentura Arnika, PaedDr. Marie Blažková 20 000 Kč 
Spol. přátel Galerie umělecké fotografie 20 000 Kč 
Sdružení přátel KD v Boršově 55 000 Kč 
Náboženská obec Církve československé husitské v Moravské 
Třebové 

5 000 Kč 

Aeroklub Moravská Třebová o.s. 0 Kč 
TJ Sokol Vranová Lhota 0 Kč 
ZO ČSOP Zelené Vendolí 10 000 Kč 
Grant v rámci projektu ZM 40 000 Kč 
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 45 000 Kč 
Svaz měst a obcí ČR 25 000 Kč 
Českomoravské pomezí 45 000 Kč 
CELKEM 699 000 Kč 
 
                          Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
855/Z/150310 Uzavření dodatku č. 4 smlouvy o partnerství s Oblastní charitou 

Moravská Třebová, se sídlem Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská 
Třebová, IČO 65189418 (předmětem partnerství je realizace 
projektu „Stacionář“), který upravuje výši příspěvku města na 
částečné krytí provozu Stacionáře v  roce 2010 ve výši 300.000 Kč. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

856/Z/150310 Uzavření dodatku č. 4 smlouvy o spolupráci při zabezpečování 
požární ochrany s obcí Staré Město, se sídlem Staré Město 145, 
IČO 277380, který upravuje výši příspěvku města na provoz JPO II 
(550.000 Kč) v roce 2010. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

857/Z/150310 Uzavření smlouvy s TJ Slovan Moravská Třebová, IČO 43508511 o 
poskytnutí finančního příspěvku na provoz tělovýchovné jednoty 
v roce 2010 ve výši 6.438.000 Kč. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

858/Z/150310 Uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace s TJ Slovan 
Moravská Třebová, IČO 43508511 v roce 2010 ve výši  570.000 Kč 
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(na zřízení nové kanalizační přípojky stadionu – 270.000 Kč a na 
rekonstrukci stávajících šaten ledního hokeje – 300.000 Kč). 
Součástí smlouvy bude povinnost TJ Slovan Moravská Třebová 
realizovat na uvedené investiční akce výběrové řízení dle vnitřního 
předpisu č. 26/2009, směrnice Zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu s tím, že členem hodnotící komise bude zástupce vedení 
města Moravská Třebová. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

859/Z/150310 Rozpočtový výhled města na období 2011 – 2016 dle předloženého 
návrhu. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

860/Z/150310 Předložený plán činnosti finančního výboru zastupitelstva města na 
rok 2010. 
 
Z: Ing. Miloš Mička, předseda výboru 
 

861/Z/150310 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství, podle předloženého návrhu.  
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

862/Z/150310 Vnitřní předpis č. 5/2010, Zásady pro poskytování příspěvku 
z rozpočtu města Moravská Třebová na úpravu zevnějšku osobám, 
provádějícím občanské a slavnostní obřady, dle předloženého 
návrhu. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

863/Z/150310 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 č.p. 1240 
v Moravské Třebové, se sídlem Moravská Třebová, Předměstí, 
Západní 1240/19, PSČ 571 01 v celkové výši 92.000 Kč na výměnu 
vchodových a balkonových dveří ve společných prostorách 
v bytovém domě č. o. 19 na ul. Západní  v souladu s předloženou 
žádostí. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
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864/Z/150310 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 Jiráskova  č.p. 1293 
v Moravské Třebové, se sídlem Moravská Třebová, Předměstí, 
Jiráskova 1293/122, PSČ 571 01 v celkové výši 30.554 Kč na 
malířské a natěračské práce ve společných prostorách v bytovém 
domě č. o. 122 na ul. Jiráskově  v souladu s předloženou žádostí - 
rozpočtem. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

865/Z/150310 Dodatek smlouvy o poskytnutí dotace z fondu rozvoje bydlení 
uzavřené mezi městem Moravská Třebová a Bytovým družstvem 
Holandská 1399, předmětem kterého bude závazek příjemce 
dotace předložit poskytovateli dotace doklad o provedené úhradě 
faktury zhotoviteli nejpozději do 30.06.2010. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

866/Z/150310 Uzavření mandátní smlouvy o provedení činností a služeb 
souvisejících s výkonem investorsko-inženýrských činností správce 
stavby při přípravě a zhotovení stavby a vyhodnocení stavby s 
vítězem výběrového řízení, zhotovitelem SDRUŽENÍ VRV a 
PROMA zastoupené Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se 
sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 dle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Tomáš Kolkop, vedoucí OIRR 
 

867/Z/150310 Zřízení nové ulice souběžné s ulicí Jevíčskou a její název ulice U 
Písku. 
 
Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 
 

868/Z/150310 Aktualizaci zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby 
města Moravské Třebové podle předloženého návrhu s účinností od 
15. 03. 2010. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

869/Z/150310 Předloženou Hodnotící zprávu Projektu Zdravé město a místní 
Agendy 21 za rok 2009 a  Plán zlepšování a kvality na rok 2010. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, místostarosta 
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870/Z/150310 Předložené výsledky Fóra Zdravého města z  26.11.2009 a 
následné ověřovací ankety – 10 P Moravské Třebové, stanovení 
jednotlivých garantů a řešení jednotlivých problémů města 
Moravská Třebová 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, místostarosta 
 

871/Z/150310 Datum konání Fóra Zdravého města 2010 na 10.06.2010. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, místostarosta 
 

872/Z/150310 Převzetí zatrubnění vodoteče v úseku ul. Dukelská – Brněnská – 
výustní objekt do majetku města v hodnotě 2.347.830 Kč. 
 
Z: Ing. Tomáš Kolkop, vedoucí OIRR 
 

873/Z/150310 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 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 
     

874/Z/150310 Prodej pozemku parc. č. 3795/2, kultura zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 1 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Sušice za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši  270 Kč, která 
bude žadatelem uhrazena před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

875/Z/150310 Prodej pozemku parc. č. 2631/2, kultura trvalý travní porost o 
výměře 476 m2   v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
J. K. Tyla za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 44.400 Kč, 
která bude žadateli uhrazena takto:  
- 50% před podpisem kupní smlouvy  
- 50% do 30 dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv. 
Dále kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady 
související  s prodejem, a to ve výši  4.865 Kč. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

876/Z/150310 Prodej pozemku parc. č. 2631/5, kultura trvalý travní porost o 
výměře 277 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
J. K. Tyla za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 25.800 Kč, 
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která bude žadatelkou uhrazena takto:   
- 50% před podpisem kupní smlouvy 
- 50% do 30 dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv.  
Dále kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady 
související  s prodejem, a to ve výši 2.834 Kč. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

877/Z/150310 Prodej pozemku parc. č. 2631/6, kultura trvalý travní porost o 
výměře 369 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
J. K. Tyla za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 34.440 Kč, 
která bude žadateli uhrazena takto:  
- 50% před podpisem kupní smlouvy 
- 50% do 30 dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv.  
Dále kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady 
související  s prodejem, a to ve výši  3.773 Kč 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

878/Z/150310 Prodej pozemku parc. č. 1945/8 o výměře 705 m2, kultura zahrada v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Jevíčská  za cenu 
500 Kč/1 m2 s tím, že kupní cena bude uhrazena před podpisem 
kupní smlouvy. Takto stanovená kupní cena je platná za podmínky, 
že se kupující zaváže nejméně po dobu 10 let provozovat praxi 
obvodního lékaře v Moravské Třebové. Pro případ, že tento 
závazek nedodrží, budou kupující povinni uhradit prodávajícímu 
smluvní pokutu ve výši 300 Kč/1 m2 pozemku. Kupující se zavazují 
na předmětném pozemku vybudovat stavbu rodinného domu, která 
bude v souladu s podmínkami stanovenými usnesením rady města 
č. 1586/R/220908 a v souladu s komplexním urbanistickým 
návrhem zpracovaným urbanisticko-architektonickou projekční 
kanceláří Atelierem URBI, spol. s r.o. Pro případ zcizení pozemku 
před kolaudací stavby bude uzavřena smlouva o zřízení 
předkupního práva ve prospěch města Moravská Třebová za 
stejnou cenu, za jakou kupující pozemek od města nabyli.  
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 
 

879/Z/150310 Prodej pozemku parc. č. 2378/14 o výměře 43 m2, kultura zahrada a 
pozemku parc. č. 2369/2 o výměře 13 m2, kultura ostatní plocha vše 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Na Stráni za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 2.300 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
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880/Z/150310 Prodej stavebního pozemku dle výsledku veřejného výběrového 

řízení, konaného dne 13.05.2010, takto:  

Prodej pozemku parc. č. 1946/12 o výměře 825 m2, kultura zahrada 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Jevíčská 
vítěznému účastníkovi veřejného výběrového řízení za cenu ve výši 
412.500 Kč.  
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

881/Z/150310 Prodej stavebního pozemku dle výsledku veřejného výběrového 
řízení, konaného dne 13.05.2010, takto:  

Prodej pozemku parc. č. 2628/15 o výměře 752 m2, kultura orná 
půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. J. K. Tyla 
vítězným účastníkům veřejného výběrového řízení za cenu ve výši 
376.000 Kč. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

882/Z/150310 Prodej volné bytové jednotky dle výsledku veřejného výběrového 
řízení, konaného dne 13.05.2010, takto:  

Prodej bytové jednotky č. 1403/19 v domě na ul. Jiráskově č. p. 
1403, č. o. 99 na parcele č. 2711/56 a 2711/57, obě v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, části obce Předměstí, 
včetně spoluvlastnického podílu id. 7800/189546 na společných 
částech domu a na výše uvedených stavebních parcelách vítězným 
účastníkům veřejného výběrového řízení za cenu ve výši 880.000 
Kč s tím, že nejdříve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní 
smlouvě.    
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 
 

883/Z/150310 Bezúplatný převod pozemků: 
- parc. č. 847/5 o výměře 1893 m2, kultura trvalý travní porost, 
- parc. č. 849/1 o výměře 716 m2, kultura ostatní plocha,  
- parc. č. 845/4 o výměře 1717 m2, trvalý travní porost,  
- st. 344 o výměře 53 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, 
- st. 345 o výměře 16 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří  
vše v obci a  katastrálním území Dlouhá Loučka z vlastnictví  města 
Moravská Třebová do vlastnictví obce Městečko Trnávka. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

884/Z/150310 Podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí pozemků:  
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1. parc. č. 864/8 o výměře 52 m2, kultura ostatní plocha,  
2. parc. č. 864/7 o výměře 158 m2, kultura ostatní plocha,  
3. parc. č. 864/9 o výměře 97 m2, kultura ostatní plocha,  
4. parc. č. 864/10 o výměře 139 m2, kultura ostatní plocha   
vše v obci a kat. území Moravská Třebová z vlastnictví České 
republiky, Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Města 
Moravská Třebová. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

885/Z/150310 Podání žádosti o bezúplatný převod níže specifikovaných 
nemovitostí, které tvoří funkční celek areálu příspěvkové organizace 
Sociální služby města Moravská Třebová na Svitavské ulici 
v Moravské Třebové a jejich bezúplatný převod z vlastnictví České 
republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví města Moravská Třebová: 

1. Budovy: 
a) č.p. 312 na pozemku p. č. 442, 
b) č.p. 311 na pozemku p. č. 444, 
c) č.p. 308 na pozemku p. č. 445/1, 
d) č.p. 306 na pozemku p. č. 446, 
e) č.p. 300 na pozemku p. č. 452, 
f) č.p. 299 na pozemku p. č. 453, 
g) č.p. 298 na pozemku p. č. 454, 
h) č.p. 297 na pozemku p. č. 455, 
i) bez č. p./č. e. (jiná stavba) na pozemku p. č. 445/2, 
j) bez č. p./č. e. (technická vybavenost) na pozemku p. č. 

460/3. 

2. Pozemky: 
a) p. č. 442,   
b) p. č. 444,   
c) p. č. 445/1,   
d) p. č. 446,   
e) p. č. 452,   
f) p. č. 453,   
g) p. č. 454,   
h) p. č. 455,   
i) p. č. 443/1,  
j) p. č. 443/3,  
k) p. č. 445/2,   
l) p. č. 445/3,   
m) p. č. 445/4,  
n) p. č. 457,  
o) p. č. 460/2,  
p) p. č. 460/3,  
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3. Příslušenství a součástí, mezi něž patří zejména: 
a) topný kanál na pozemku p.č. 457, p.č. 445/1, p. č. 455,  
b) kabelové vedení na p. č. 442, p.č. 444, p.č. 445/1, 
c) dlažba na p. č. 445/1,  
d) dlažba na p. č. 445/3, 
e) kabelové rozvody, kabelový kanál na p. č. 445/1, 
f) plynová přípojka na p.č. 445/1, 
g) kanalizace na p. č. 445/1, 
h) komunikace na p. č. 445/1, 
i) kanalizační přípojka "D" na p. č. 455, 
j) altán na pozemku p.č. 457.  

Výše uvedené nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 60000 
pro katastrální území a obec Moravská Třebová, v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj se 
sídlem v Pardubicích, katastrální pracoviště Svitavy. Nemovitosti 
jsou užívány ve veřejném zájmu ve smyslu § 22 odst. 2 zákona 
č. 219/2000 Sb., v platném znění. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

886/Z/150310 Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 460/6 o výměře 1671 m2, 
kultura ostatní plocha v obci a katastrální území Moravská Třebová, 
ul. Komenského z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví 
města Moravská Třebová  
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta vydává souhlas:  
 
887/Z/150310 S uzavřením souhlasného prohlášení ve věci přechodu vlastnického 

práva z majetku České republiky Pozemkového fondu ČR  do 
vlastnictví města Moravská Třebová, pozemků: 
- parc. č. 2347/56 o výměře 371 m2, kultura trvalý travní porost,  
- parc. č. 2347/70 o výměře 34 m2, kultura ostatní plocha,  
- parc. č. 2347/83 o výměře 267 m2, kultura trvalý travní porost,  
- parc. č. 2347/84 o výměře 23 m2, kultura ostatní plocha  
vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová.     
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH       

 
 
Zastupitelstvo m ěsta doporu čuje:  
 
888/Z/150310 Radě města zabývat se usnesením z jednání kontrolního výboru 
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zastupitelstva města ze dne 17.12.2010. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí:  
 
889/Z/150310 Předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města. 

 
890/Z/150310 Předložené dopracované podklady pro konečnou kalkulaci poplatku 

za komunální odpad pro rok 2010. 
 

891/Z/150310 Předloženou zprávu o činnosti rady města od  zasedání 
zastupitelstva města 01.02.2010. 
 

892/Z/150310 Předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města 
ze dne 17.12.2010. 
 

893/Z/150310 Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro 
strategický rozvoj města ze dne 03.02.2010. 
 

894/Z/150310 Následující doporučení výboru zastupitelstva města pro strategický 
rozvoj města k připravovanému územnímu plánu města Moravská 
Třebová: 
a. Schválit v lokalitě pod bývalým motokrosovým závodištěm 

plochy pro bydlení a vybudovat zde pouze místní komunikaci 
b. Schválit v trojúhelníku silnice I/35 a ulice Svitavské víceúčelovou 

plochu pro dopravu 
c. Ponechat biokoridor na ulici Strážnického ve stávajícím rozsahu, 

s tím, že sousedící plocha bude určena pro sportoviště, dětské 
hřiště apod., nikoliv pro bydlení 

d. Určit více ploch pro možnou výstavbu krytého bazénu 
e. Rozhodnout o zařazení ploch na ulici Dvorní do režimu 

přestavby na veřejnou zeleň 
f. Určit v lokalitě jihozápad podél I/35 plochy pro veřejnou zeleň a 

vybudování valu ze zeminy a ne pro průmyslovou výstavbu 
g. Neschválit návrh na změnu určení využití ploch v zahrádkářské 

kolonii nad aquaparkem na plochy pro bydlení  
h. Vypustit z návrhu rozšíření Městské průmyslové zóny na 

Svitavské ulici severním směrem 
i. Schválit plochu navazující na stávající Městskou průmyslovou 

zónu na Svitavské ulici směrem na západ jako novou plochu pro 
průmysl 

 
895/Z/150310 Předložené zápisy z jednání finančního výboru zastupitelstva města 

ze dne 25.01. 2010 a 08.03.2010 včetně výstupů.  
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V této souvislosti zastupitelstvo města nesouhlasí s připomínkou 
finančního výboru ohledně financování některých studií a projektů. 
Tyto výdaje jsou v souladu s rozpočtovým provizoriem a jsou 
nezbytné pro zajištění dalšího rozvoje města. 
 

896/Z/150310 Předloženou informaci o Výroční zprávě o činnosti Městského úřadu 
Moravská Třebová za rok 2009. 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta:  
 
897/Z/150310 Vyjadřuje nesouhlas s umístěním panelů fotovoltaické elektrárny na 

parcelách 465/2, 465/3, 465/11 na ul. Komenského 390/48 k.ú. 
Moravská Třebová. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ruší:  
 
898/Z/150310 Své usnesení č. 832/Z/010210, kterým schválilo 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 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 
 

899/Z/150310 Své usnesení č.  799/Z/071209, kterým schválilo podání žádosti o 
bezúplatný převod a následné nabytí:  
1. pozemku parc. č. 864/8 o výměře 52 m2, kultura ostatní plocha,  
2. pozemku parc. č. 864/7 o výměře 158 m2, kultura ostatní plocha,  
3. pozemku parc. č. 864/9 o výměře 97 m2, kultura ostatní plocha,  
4. pozemku parc. č. 864/10 o výměře 139 m2, kultura ostatní plocha,   
vše v obci a kat. území Moravská Třebová z vlastnictví Pardubického 
kraje  do vlastnictví Města Moravská Třebová. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
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Zastupitelstvo m ěsta ur čuje:  
 
900/Z/150310 Ověřovateli zápisu: 

- Miloše Beyera 
- Ing. Miloše Mičku 

 
 
V Moravské Třebové 15.03.2010 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 

RNDr. Josef Ošťádal 
starosta města 

 
 

JUDr. Miloš Izák                                                            Ing. Václav Mačát 
               místostarosta                                                                 místostarosta 
 


