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Usnesení  
 
ze zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 21.6.2004 
od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. 
Olomoucké za účasti 17 členů zastupitelstva města. 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta schvaluje:  
 
 1/S/210604 Závěrečný účet města Moravské Třebové bez výhrad takto (v Kč): 
 
Výsledek rozpočtového hospodaření roku 2003: 
 

Upravený rozpočet Skutečnost k 31.12.2003
rozpočtové příjmy (po konsolidaci) 312 277 000,00 Kč 317 158 595,09 Kč
rozpočtové výdaje (po konsolidaci) 337 172 000,00 Kč 325 815 069,94 Kč
saldo příjmů a výdajů -24 895 000,00 Kč -8 656 474,85 Kč
zdroje přebytku hospodaření 24 895 000,00 Kč 8 656 474,85 Kč

 
Finanční pozice města k 31.12.2003: 
- stav na účtu 933 – zúčtování příjmů a výdajů minulých let: 21.107.267,04 Kč 
 

Hospodářský výsledek z vedlejší hospodářské činnosti města za rok 2003: 
- stav účtu 963 - účet hospodářského výsledku VHČ 1.873.286,05 Kč 
 
Stav na bankovních účtech města k 31.12.2003: 
 

k 1.1.2003 k 31.12.2003
základní běžný účet 14 341 106,28 Kč     14 188 694,59 Kč     
fond rozvoje bydlení 1 480 211,65 Kč       1 953 452,35 Kč       
fond rezerv a rozvoje 639,87 Kč                 -310,01 Kč
sociální fond 106 867,07 Kč          99 722,74 Kč            
Rozpočtové prostředky CELKEM 15 928 824,87 Kč     16 241 559,67 Kč     

sdružené prostředky 458,84 Kč                 35 074,67 Kč            
depozitní účet 1 906 361,50 Kč       3 012 925,83 Kč       
Mimorozpočtové prostředky CELKEM 1 906 820,34 Kč       3 048 000,50 Kč       

 
Rozdělení kladného hospodářského výsledku z vedlejší hospodářské činnosti města  
takto: 

- celou částku 1.873.286,05 Kč převést do fondu hospodářské činnosti města. 
 
 
  2/S/210604 Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 7 rozpočtu města, kterou budou 

změněny závazné ukazatele na rok 2004 takto (v tis. Kč): 
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a) závazné ukazatele stanovené radě města 

úprava 
rozpočtu

rozpočet 2004      po 
úpravě

Rozpočtové zdroje:
Rozpočtové příjmy CELKEM 5 637,50 262 605,70
Financování:
Zapojení zůstatků finančních prostředků                                                
na ZBÚ a účelových fondech k 31.12.2003 0,00 16 050,00

Investiční úvěr na rekonstrukci koupaliště 0,00 14 000,00
Celkové rozpočtové zdroje 5 637,50 292 655,70

Rozpočtové potřeby:
Rozpočtové výdaje CELKEM 5 637,50 277 615,70
Financování:
Splátky jistiny přijatých úvěrů 0,00 15 040,00
Celkové rozpočtové potřeby 5 637,50 292 655,70

rozpočet 2004 před 
úpravou

256 968,20

16 050,00

14 000,00
287 018,20

271 978,20

15 040,00
287 018,20  

 
 
b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace 
 

úprava 
příspěvku

příspěvek 2004      
po úpravě

I. Mateřská škola Piaristická č.o. 1 18,80 1 573,81
II. Mateřská škola Jiráskova č.o. 33 34,20 1 553,44
Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 17 54,20 1 404,20
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 35 47,60 5 315,50
Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 2 27,70 1 569,22
Základní umělecká škola Mor. Třebová -70,00 1 518,00
Kulturní služby města Mor. Třebová 70,00 7 885,00

 příspěvek 2004 
před úpravou

1 519,24

1 588,00
7 815,00

1 350,00

1 555,01

5 267,90
1 541,52

 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
 
  3/S/210604 Předloženou variantu A 3 školy koncepce základního školství 

v Moravské Třebové. 
 
Z: Ing. Marie Nechutová, místostarostka 
 

  4/S/210604 Předložený návrh na poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení dle 
obecně závazné vyhlášky města Moravské Třebové č. 4/97, o fondu 
rozvoje bydlení, v platném znění, žadatelům: 
 
Manželům J. J. a V. J.,  bytem v Moravské Třebové,  na dům 
v Moravské Třebové, nám. T. G. Masaryka 10a  takto: 
 
- účel 05……………………………………….240.000,- Kč  
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

  5/S/210604 Prodej pozemku parc.č. 857/9, kultura zastavěná plocha o výměře 1 
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m2 a pozemku parc.č. 858/2, kultura ostatní plocha o výměře 30  m2 

v obci  a kat. území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. 
Olomoucká manželům M. a A. H., bytem  Moravská Třebová, za cenu 
ve výši 3.200,-- Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  6/S/210604 Prodej pozemku parc.č. 162, kultura zahrada o výměře 91 m2  v obci  
a kat. území Moravská Třebová, část Město, ul. Ztracená manželům 
J. a D. S., bytem v  Moravské Třebové za cenu ve výši 9.400,-- Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  7/S/210604 Prodej pozemku parc.č. 389/15, kultura ostatní plocha o výměře 50 
m2  v obci  a kat. území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. 
Brněnská J. J., bytem v Moravské Třebové za cenu ve výši 6.000,-- 
Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  8/S/210604 Uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva pro 
město Moravská Třebová na prodej parc.č. 2055/48  o celkové 
výměře 411 m2, kultura orná půda  v obci a kat. území Moravská 
Třebová, ul. Strážnického J. a L. D., bytem Moravská Třebová  za 
vzájemně dohodnutou cenu ve výši 121.245,--Kč, kterou kupující 
uhradí  takto:  
- 50% kupní ceny uhradí před podpisem kupní smlouvy,  
- zbývajících 50 % do 30-ti dnů ode dne doručení vkladu 

vlastnických práv. 

Podmínky uzavření smlouvy: 
- manželé D. prodávaný pozemek využijí k výstavbě rodinného 

domu dle podmínek zastavovací studie pro ulici Nerudovu, 
- v případě, že manželé D. nepoužijí předmětný pozemek pro 

výstavbu RD a parcelu převedou do vlastnictví jiné osoby, uhradí 
městu Moravská Třebová smluvní pokutu ve výši prodejní ceny 
převedeného pozemku, 

- nedílnou součástí kupní smlouvy budou podmínky schválení pro I. 
etapu výstavby na ul. Nerudova, 

- město Moravská Třebová se zaváže, že pokud nabude do 
vlastnictví pozemek p.č. 2055/47, nabídne tento k odprodeji za 
splnění všech zákonných povinností manželům D. tak, aby tento 
pozemek po sloučení představoval výměru jedné stavební parcely 
v této lokalitě a manželé D. se zavážou, že po nabídce města 
Moravská Třebová tento pozemek odkoupí. 

 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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  9/S/210604 Prodej podílu 2514/10000 stavební parcely č. 1382 z celkové výměry 
458 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří  v obci a kat. území 
Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Jiráskova R. T., bytem 
v Moravské Třebové za cenu ve výši 18.200,-- Kč, kterou kupující 
uhradí takto: 
- 50% před podpisem kupní smlouvy, 
- zbývajících 50% do 30-ti dnů ode dne doručení vkladu 

vlastnických práv.  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

10/S/210604 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 1, I. kategorie o 
velikosti 1+1 na ul. Hřebečská č.o. 1 v Moravské Třebové s P. O., 
bytem Lanškroun.  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

11/S/210604 Prodej bytové jednotky č. 216/2, o vel. 3+1, I. kategorie, v domě 
s byty v Boršově č.p. 216  stojící na st. parcele č. 392 v obci 
Moravská Třebová a kat. území Boršov u Moravské Třebové včetně 
spoluvlastnického podílu 4537/10000 ke společným částem domu 
č.p. 216, ke stavební parcele 392 o celkové výměře 82 m2  a 
k venkovním úpravám na této parcele  R. Š., bytem Moravská 
Třebová, který prodejní cenu ve výši  150.000,-- Kč uhradí v hotovosti 
před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

12/S/210604 Uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení zástavního práva ve 
prospěch města na: 

- prodej bytové jednotky č. 221/2, o vel. 3+1, I. kategorie, v bytovém 
domě v Boršově č.p. 221  stojícím na st. parcele č. 388 v obci 
Moravská Třebová a kat. území Boršov u Moravské Třebové 
včetně spoluvlastnického podílu 4526/10000 ke společným 
částem domu č.p. 221, ke stavební parcele č. 388 o celkové 
výměře 80 m2 a k venkovním úpravám na této parcele a 

- prodej nebytového prostoru (garáže) č. 221/3 o výměře 14,43 m2 
v I.NP  bytového domu v Boršově č.p. 221 stojícím na st. parcele 
č. 388 v obci Moravská Třebová a kat. území Boršov u Moravské 
Třebové včetně spoluvlastnického podílu 963/10000 na 
společných částech domu č.p. 221, ke stavební parcele 388 o 
celkové výměře 80 m2 a k venkovním úpravám na této parcele 

A. D., bytem Moravská Třebová  za vzájemně dohodnutou prodejní 
cenu ve výši 95.000,-- Kč, kterou kupující uhradí formou pravidelných 
měsíčních splátek po dobu 7 let, úročených 10 % p.a.   
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

13/S/210604 Zajištění spolufinancování projektu Rekonstrukce přístupové cesty 
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k zámku Moravská Třebová, na který bude podána žádost do 
programu Phare 2003, z rozpočtu města do maximální výše 8,5 mil. 
Kč. 
 
Z: Ing. Zdeněk Dokoupil, vedoucí OIRR 
    Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
    Ing. Miroslav Netolický, manažer ekonomického rozvoje města 
 

14/S/210604 Měsíční odměny a příplatek neuvolněným členům zastupitelstva 
města v souladu s předloženým návrhem. 
V případě souběhu několika funkcí bude neuvolněnému členovi 
zastupitelstva města poskytnuta měsíční odměna podle funkce, za 
kterou lze poskytnout nejvyšší odměnu. 
Výše uvedené odměny budou poskytovány od 1.5.2004 a současně 
bude neuvolněným členům zastupitelstva poskytnut za období od 1. 
ledna 2004 do 30. dubna 2004 rozdíl mezi výší měsíčních odměn 
podle usnesení zastupitelstva ze dne 22.3.2003 a výší odměn podle 
usnesení zastupitelstva ze dne 21.6.2004. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

15/S/210604 Poskytnutí dalších odměn neuvolněným členům zastupitelstva města 
v roce 2004. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

16/S/210604 Město Moravská Třebová deklaruje svou připravenost k jednání o 
smlouvě s firmou Rehau, zajišťující rozšíření firmy v prostorách 
stávajícího závodu. Město deklaruje svou připravenost pomoci firmě 
při řešení terénních úprav pozemku. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
 

17/S/210604 Město Moravská Třebová nabízí firmě Rehau možnost výstavby 
nového závodu nebo rozšíření stávajícího v prostorách průmyslové 
zóny města  na ulici Svitavské v Moravské Třebové v celkovém 
rozsahu až 5 ha za symbolickou cenu. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta vydává souhlas:  
 
1/VS/210604 S opětovným vyznačením vlastnictví pro LV 1 ČR – Městský národní 

výbor Moravská Třebová k pozemkům p.č. 2729, 2730, 2731, 2732, 
2733, 2734/1,2, 2735/1,2, 2736, 2737, 2738/1,2, 2739/1,2, 2740 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí:  
 
 1/V/210604 Předloženou informaci o stavu ztrát v infrastrukturní síti Skupinového 

vodovodu Moravská Třebová. 
 

 2/V/210604 Předložený závěrečný účet a rozbor hospodaření za hlavní 
(rozpočtové) hospodaření a za vedlejší hospodářskou činnost města 
Moravská Třebová za rok 2003. 
 

 3/V/210604 Předložený rozbor hospodaření města Moravská Třebová k 30. 4. 
2004. 
 

 4/V/210604 Předložený rozpočtový výhled města Moravská Třebová na období 
2005 – 2007. 
 

 5/V/210604 Předloženou zprávu o vývoji obsahu dusičnanů v pitné vodě 
v odběrných místech v Moravské Třebové a souvisejících opatřeních. 
 

 6/V/210604 Předloženou informaci starosty města o postupu rady města ve věci 
plánovaného prodeje pozemků a nemovitostí ve správě Nemocnice 
následné péče Moravská Třebová ve vlastnictví Pardubického kraje. 
 

 7/V/210604 Předloženou zprávu starosty města z návštěvy delegace města 
Moravská Třebová partnerského německého města Staufenbergu u 
příležitosti podepsání smlouvy o partnerství. 
 

 8/V/210604 Přípravu investiční akce Rekonstrukce krovu a krytiny na zámku 
Moravská Třebová dle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Zdeněk Dokoupil, vedoucí OIRR 
 

 9/V/210604 Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města Moravská 
Třebová pro řízení a monitorování realizace Strategického plánu 
rozvoje města ze dne 28.4.2004. 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta nebere na v ědomí:  
 
1/NV/210604 Předložený finanční rozbor od firmy KIP spol. s r.o. na investiční akci 

Kanalizace – sever – 1. stavba. 
 

2/NV/210604 Předloženou informaci o realizovaných akcích v infrastrukturním 
majetku města – kanalizace. 
 

3/NV/210604 Předloženou informaci o prioritách města v rekonstrukci a dostavbě 
infrastrukturního majetku města – kanalizace. 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ukládá:  
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 1/U/210604 Průběžně řešit ztráty v infrastrukturní síti Skupinového vodovodu 

Moravská Třebová a pravidelně předkládat návrhy na řešení 
zastupitelstvu města. 
 
Z: Ing. Josef Jílek, místostarosta 
 

 2/U/210604 Radě města předložit před koncem volebního období do jednání 
zastupitelstva města průběžné vyhodnocení základního školství 
v Moravské Třebové. 
 
Z: Ing. Marie Nechutová, místostarostka 
 

 3/U/210604 Finančnímu výboru zastupitelstva města provést kontrolu uzavřených 
mandátních smluv na investiční akce v období 2000 – 2004 a výstup 
předložit do jednání zastupitelstva města. 
 
Z: Ing.Miloš Mička, předseda finančního výboru 
 

 4/U/210604 Radě města zpracovat stručnou charakteristiku nejvýznamnějších 
investičních akcí k 30.6.2004 – Koupaliště, Zámek, Hřebečská, 
Olomoucká, Nerudova, zejména s členěním na odhadované náklady, 
vícenáklady, náklady do ukončení akce, dobu realizace včetně 
termínu dokončení, problémy stavby, přehled subdodavatelských 
smluv, uplatněné penále, atd. 
 
Z: Ing. Zdeněk Dokoupil, vedoucí OIRR 
 

 5/U/210604 Radě města zpracovat metodiku likvidace příspěvkové organizace 
Technické služby města včetně účetní návaznosti na město a 
Technické služby s.r.o. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
    JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

 6/U/210604 Radě města předložit do příštího řádného zasedání zastupitelstva 
města návrh investičních akcí na rok 2005 seřazených dle priorit 
včetně finančního krytí. 
 
Z: Ing. Zdeněk Dokoupil, vedoucí OIRR 
    Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

 7/U/210604 Radě města zpracovat přehled pohledávek a závazků Správy 
nemovitostí s.r.o. a předložit do jednání zastupitelstva města. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 8/U/210604 Radě města vytvořit rozpočtovou rezervu na pokrytí předpokládané 
ztráty aquaparku v roce 2004 ve výši cca 1 mil. Kč. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
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 9/U/210604 Projednat s ministrem životního prostředí žádost města Moravská 

Třebová o vyjímku na dotaci ve výši 80 % od SFŽP na investiční akci 
Kanalizace – sever. 
 
Z: Ing. Josef Jílek, místostarosta 
 

10/U/210604 Zajistit vytvořené pasportu podnikatelských nemovitostí, volných 
objektů a ploch vhodných k podnikání v rámci realizace Cíle A.2.3. SP 
včetně zmapování vlastnických vztahů. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, manažer ekonomického rozvoje města 
 

11/U/210604 Zadat vypracování studie deficitních služeb ve městě. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, manažer ekonomického rozvoje města 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta:  
 
1/ZM/210604 Ruší část svého usnesení č. 20/S/250202, kterým schválilo uzavření 

smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 1, I. kategorie o velikosti 
1+1 na ul. Hřebečská č.o. 1 v Moravské Třebové s I. L., bytem 
Moravská Třebová. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2/ZM/210604 Odmítá návrhy komplementářů komanditní společnosti Nemocnice 
Moravská Třebová 
1. na účast a 25% podíl města ve společnosti s.r.o., která by vznikla 

transformací z komanditní společnosti  
2. na majetkové vypořádání ukončení členství města v komanditní 

společnosti v částce 3,5 mil.Kč.   
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města  
 

3/ZM/210604 Vyhrazuje si dle odst. 4 § 84 zákona o obcích právo rozhodovat o 
uzavření mandátních smluv, kde jednou ze smluvních stran je město 
Moravská Třebová v případech, kdy finanční plnění přesahuje částku 
10.000,-Kč/1 měsíc. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka 
 

4/ZM/210604 Nepřijalo usnesení k tisku č. 8, příprava investiční akce Rekonstrukce 
stravovacího zařízení Základní školy Palackého 35 v Moravské 
Třebové. 
  
Z: Ing. Zdeněk Dokoupil, vedoucí OIRR 

5/ZM/210604 Stahuje z jednání tisk č. 14, návrh prodeje dvou částí pozemku  p.č. 
2936/6. 
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 Usnesení zastupitelstva města ze dne 21.6.2004 

Z: Ing. Josef Jílek, místostarosta města  
 
 
V Moravské Třebové 22.6.2004 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
                                                                                          ………………………. 

                                                                                            Ing. Marie Nechutová 
                                                                                           1. místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatelé:   Eva Olžbutová            ………………………………… 
 
 
                        Ivan Viktořík               ………………………………… 
 
 


