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Usnesení  
 
 

z  10. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
10.12.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké 
za účasti 17 členů zastupitelstva města. 
 
 

Zastupitelstvo m ěsta schvaluje:  
 
232/Z/101207 Následující termíny zasedání  zastupitelstva v roce 2008: 

- 3.3., 14.4., 9.6., 11.8., 29.10., 8.12. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
 

233/Z/101207 Výši náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva 
města Moravské Třebové, kteří nejsou v pracovním nebo jiném 
obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich funkce na rok 
2008 částkou 100,- Kč/1 hod. 
 
Z: Ing.Mgr.Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

234/Z/101207 Následující rozpočtové opatření č. 14/2007 rozpočtu města: 
 
rozpočtové příjmy

711 000,00 Kč
20 000,00 Kč

Ostatní neinv. dotace přijaté ze všeobec. pokl. správy SR - Czech POINT 50 000,00 Kč
Přijaté pojistné náhrady 16 000,00 Kč
Investiční dotace přijaté ze SR - regulace vytápění a vestavba šaten 3 500 000,00 Kč
Inv. dotace přijaté ze SR - regenerace panel. sídliště Západní, II. etapa 3 513 000,00 Kč

7 810 000,00 Kč

rozpočtové výdaje
Sociální dávky - příspěvek na péči 711 000,00 Kč
Základní umělecká škola 20 000,00 Kč
Výměnné aktivity s partnerskými městy 20 000,00 Kč
Oprava hávárie vodovodního řadu v I.Mateřské škole 21 000,00 Kč
Kulturní služby - zateplení střechy muzea -120 000,00 Kč
Činnost místní správy - ostatní osobní výdaje 20 000,00 Kč
Provozní výdaje MěÚ - vzdělávání -15 000,00 Kč
Provozní výdaje MěÚ - informatika - Czech POINT 50 000,00 Kč
Rozpočtová rezerva -25 000,00 Kč
Vyregulování otopné soustavy s osazením TRV v ZŠ Palackého 1 000 000,00 Kč
Vestavba zázemí sportoviště do objektu kotelny ZŠ Palackého 2 500 000,00 Kč

Regenerace panelového sídliště Západní, II. etapa 3 513 000,00 Kč
Lávka pro pěší Sušice 40 000,00 Kč
Zabezpeční objektu zámku 75 000,00 Kč

7 810 000,00 Kčrozpočtové výdaje celkem

Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR - sociální dávky

rozpočtové příjmy celkem

Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR - ZUŠ "Moravskotřebovské arkády"

 
                          Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
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235/Z/101207 Následující rozpočtové provizorium města Moravské Třebové na     
I. čtvrtletí r. 2008 (v tis. Kč): 
Rozpočtové zdroje:
Rozpočtové příjmy CELKEM 52 650,00
Celkové rozpočtové zdroje 52 650,00

Rozpočtové potřeby:
Běžné výdaje 45 900,00
Investiční výdaje 4 250,00
Rozpočtové výdaje CELKEM 50 150,00

Financování:
Splátky jistiny přijatých úvěrů 2 500,00
Celkové rozpočtové potřeby 52 650,00 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

236/Z/101207 Předloženou směrnici města Moravská Třebová č. 7/2007, kterou se 
stanoví pravidla pro prodej bytových domů a jednotek s variantou A 
výše koeficientů v článku 4. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

237/Z/101207 Ponechat v majetku města a nezařadit do prodeje tyto objekty :  
- Boršov č.p. 73,  
- Bránská č.o. 8, 10, 12, 16, 17, 19,  
- nám. T.G.Masaryka č.o. 13, 19, 21, 23, 25, 33, 35, 37, 39,  
- Svitavská č.o. 7,  
- Školní č.o. 1, 2, 3, 4, 7, 9,  
- Farní č.o. 1 
- Zámecké nám. č.o. 1 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

238/Z/101207 Předloženou obecně  závaznou  vyhlášku č. 5/2007, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 
4/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů se sazbou poplatku ve výši 492,- Kč/1 poplatníka. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

239/Z/101207 Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2007, kterou se zrušuje vyhláška 
města Moravské Třebové č. 4/97 ve znění obecně závazné 
vyhlášky 2/2000, 1/2001, 2/2001, 7/2002, 2/2003, 7/2004. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 
 



 Město Moravská Třebová 3 

 Usnesení zastupitelstva města ze dne 10.12.2007 

240/Z/101207 Směrnici zastupitelstva města Moravská Třebová č.11/2007, kterou 
se stanoví pravidla čerpání finančních prostředků z fondu rozvoje 
města Moravská Třebová podle předloženého návrhu s provedenou 
změnou. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

241/Z/101207 Prodej  
- bytové jednotky č. 219/1 o vel. 3+1 v bytovém domě č.p. 219 

v části obce Boršov na stavební parcele č. 389 včetně 
spoluvlastnického podílu id. 4511/10000 na společných částech 
domu, na stavební parcele č. 389 a na venkovních úpravách na 
parcele č. 389 v obci Moravská Třebová, katastrální území 
Boršov u Moravské Třebové  

- bytové jednotky č. 219/2 o vel. 3+1 v bytovém domě č.p. 219 
v části obce Boršov na stavební parcele č. 389 včetně 
spoluvlastnického podílu id. 4519/10000 na společných částech 
domu, na stavební parcele č. 389 a na venkovních úpravách na 
parcele č. 389 v obci Moravská Třebová, katastrální území 
Boršov u Moravské Třebové  

- nebytové jednotky č. 219/3 o výměře 14,71 m2 v bytovém domě 
č.p. 219 v části obce Boršov na stavební parcele č. 389 včetně 
spoluvlastnického podílu id. 970/10000 na společných částech 
domu, na stavební parcele č. 389 a na venkovních úpravách na 
parcele č. 389 v obci Moravská Třebová, katastrální území 
Boršov u Moravské Třebové 

 L. Š., trvale bytem Boršov č.p. 219  a J. P., trvale bytem Mladějov 
na Moravě č.p. 149, každému ideální ½ převáděných nemovitostí za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 175.000,--Kč, kterou 
kupující uhradí společně a nerozdílně před podpisem kupní 
smlouvy.    
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

242/Z/101207 Prodej bytové jednotky č. 837/4 o velikosti 1+1  v bytovém domě 
č.p. 837, na ul. Olomoucké č.o. 42 v obci a kat. území Moravská 
Třebová, část Předměstí včetně spoluvlastnického podílu ideálních 
2167/10000 na společných částech domu, stavební parcele č. 2251, 
venkovních úpravách a vedlejších stavbách na parcele č. 2251 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová Š. N., bytem ul. 
Olomoucká č.o. 42, Moravská Třebová za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 172.000,--Kč, kterou kupující uhradí takto:  
- 72.000,-- Kč před podpisem kupní smlouvy a  
- zbývající část kupní ceny formou pravidelných měsíčních splátek 

po dobu 7 let úročených 10% p.a. z dlužné částky.   
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

243/Z/101207 Prodej  pozemku parc. č. 2077/55 o výměře 256 m2, kultura trvalý 
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travní porost v obci a k.ú. Moravská Třebová J. a M. M., oba bytem 
Moravská Třebová, ul. Marxova č.o. 9 za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 10.600,-- Kč, kterou kupující uhradí takto:  
- 50% před podpisem kupní smlouvy  
- 50% do 30-ti dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

244/Z/101207 Prodej pozemku parc.č. 2077/57 o výměře 325 m2, kultura trvalý 
travní porost v obci a k.ú. Moravská Třebová Ing. F. M., bytem 
Moravská Třebová, ul. Olomoucká č.o. 8 za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 13.400,--Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy.   
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

245/Z/101207 Prodej pozemku parc.č. 2077/54 o výměře 454 m2, kultura trvalý 
travní porost  v obci a k.ú. Moravská Třebová P. J., bytem Moravská 
Třebová, ul. Jiráskova č.o. 103, za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 18.700,-- Kč, kterou kupující uhradí takto:   
- 50% před podpisem kupní smlouvy 
- 50% do 30-ti dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv.   
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

246/Z/101207 Prodej pozemku parc.č. 2077/58 o výměře 325 m2, kultura trvalý 
travní porost  v obci a k.ú. Moravská Třebová J. a M. M., bytem 
Moravská Třebová, nám. T.G.Masaryka č.o. 32, za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 13.400,-- Kč, kterou kupující uhradí 
před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

247/Z/101207 Prodej pozemku parc.č. 2077/56 o výměře 351 m2, kultura trvalý 
travní porost v obci a k.ú. Moravská Třebová E. M., bytem Moravská 
Třebová, ul. Dukelská č.o. 51, za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 14.500,-- Kč, kterou kupující uhradí takto:  
- 50% před podpisem kupní smlouvy  
- 50% do 30-ti dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv.   
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

248/Z/101207 Prodej pozemku parc.č. 2077/63 o výměře 35 m, kultura trvalý 
travní porost v obci a k.ú. Moravská Třebová J. K., bytem ul. 
Nerudova č.o. 5, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 1.400,-
- Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

249/Z/101207 Prodej pozemku  parc. č. 700 o výměře 121 m2, kultura zahrada a 
pozemku parc.č. 701/2 o výměře 122 m2, kultura ostatní plocha vše 
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v obci Moravská Třebová a k.ú. Boršov u Moravské Třebové Z. L., 
bytem Tylova č.o. 26, Prostějov za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 19.900,-- Kč, kterou kupující uhradí takto:  
- 50% před podpisem kupní smlouvy  
- 50% do 30-ti dnů ode dne doručení vlastnických práv.  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

250/Z/101207 Prodej pozemku par.č. 701/4 o výměře 58 m2, kultura ostatní plocha 
v obci Moravská Třebová a k.ú. Boršov u Moravské Třebové M. a R. 
D., bytem Boršov č.p. 43, Moravská Třebová za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 6.600,-- Kč, kterou kupující uhradí 
před podpisem kupní smlouvy.    
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

251/Z/101207 Prodej  pozemku  parc. č. 3696/5 o celkové výměře 170 m2, kultura 
ostatní plocha vše v obci a k.ú. Moravská Třebová, Sušice V. a M. 
R., bytem Sušice č.p. 121, Moravská Třebová za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 26.000,-- Kč, kterou kupující uhradí 
před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

252/Z/101207 Prodej pozemku  parc. č. 3221, kultura zahrada  o  výměře 266 m2 
v Udánkách v obci a katastrálním území Moravská Třebová 
manželům J. a V. H., trvale bytem Udánky č.p. 87, Moravská 
Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 11.000,-- Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

253/Z/101207 Prodej  pozemku  parc. č. 2355/3 o celkové výměře 181 m2, kultura 
trvalý travní porost na ul. Na Stráni vše v obci a k.ú. Moravská 
Třebová společnosti VČP Net, s.r.o. se sídlem Pražská třída 485, 
Hradec Králové za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 28.400,-
Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

254/Z/101207 Směnu pozemků mezi městem Moravská Třebová a manželi K. a I. 
S., bytem Udánky č.p. 28, Moravská Třebová takto: 
- město Moravská Třebová převede pozemky parc.č. 2620/2 o 

výměře 155 m2, kultura ostatní plocha a pozemek parc.č. 3067/1 
o výměře 380 m2, kultura zahrada vše v Udánkách v obci a kat. 
území Moravská Třebová o celkové výměře 535 m2 do 
vlastnictví K. a I. S., bytem Udánky č.p. 28, Moravská Třebová.   

- K. a I. S. převedou pozemky parc.č. 2556/11 o výměře 421 m2, 
kultura ostatní plocha, parc.č. 2625/12 o výměře 156 m2, kultura 
orná půda, parc.č. 2625/18 o výměře 36 m2, kultura orná půda, 
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parc.č. 3066/2 o výměře 105 m2, kultura zahrada vše 
v Udánkách v obci a kat. území Moravská Třebová o celkové 
výměře 718 m2 do vlastnictví města Moravská Třebová.   

 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

255/Z/101207 Podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí pozemku 
parc.č. 278/5 o výměře 198 m2, kultura ostatní plocha na ul. 
Jevíčské v obci a kat. území Moravská Třebová od Pardubického 
kraje, Komenského nám. 125, Pardubice.   
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

256/Z/101207 Podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí pozemku 
parc.č. 3742 o výměře 1834 m2, kultura ostatní plocha v Sušicích 
v obci a kat. území Moravská Třebová od ČR, Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových.   
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

257/Z/101207 Podání žádosti o převod od České republiky Pozemkového fondu 
ČR a následné nabytí do majetku města těchto pozemků: 
- p.č. 2937/1 o výměře 5501 m2, kultura orná půda 
- p.č. 2757/1 o výměře 1924 m2, kultura trvalý travní porost 
- p.č. 2757/2 o výměře 1081 m2, kultura trvalý travní porost 
- p.č. 2757/4 o výměře   204 m2, kultura trvalý travní porost 
- p.č. 2763/3 o výměře 1588 m2, kultura ostatní plocha,ostatní 

komunikace 
- p.č. 2771/15 o výměře 19769 m2, kultura orná půda 
- p.č. 2771/16 o výměře 590 m2, kultura orná půda 
- p.č. 1757/1 o výměře 18882m2, kultura orná půda 
- p.č. 1755 o výměře 25305m2, kultura orná půda 
vše v obci a k.ú. Moravská Třebová. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

258/Z/101207 Změnu svého usnesení č. 229/Z/261107 takto: 

Původní znění: 
Zastupitelstvo schvaluje mandátní smlouvu mezi městem Moravská 
Třebová a společností Technické služby Moravská Třebová s.r.o. ve 
věci správy objektů na ul. Svitavské č.o. 20 a 24 v Moravské 
Třebové podle předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2008.  

 

Nové znění: 
Zastupitelstvo města  schvaluje mandátní smlouvu mezi městem 
Moravská Třebová a společností Technické služby Moravská 
Třebová s.r.o. podle předloženého návrhu 
- ve věci správy objektu na ul. Svitavské č. o. 24 v Moravské 
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Třebové s účinností od 1. 1. 2008,  
- ve věci správy objektu na ul. Svitavské č. o. 20 v Moravské 

Třebové s účinností od 1. 7. 2008.  
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

259/Z/101207 Začlenění katastru města Moravská Třebová do Místní akční 
skupiny Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta stanovuje:  
 
260/Z/101207 Výši stočného od 1.1.2008 ve výši 23,03 Kč bez DPH (25,10 včetně 

9 % DPH). 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí:  
 
261/Z/101207 Předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města. 

 
262/Z/101207 Předloženou zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání 

zastupitelstva města. 
 

263/Z/101207 Předložené Zásady pro poskytování náhrady ušlého výdělku 
neuvolněným členům Zastupitelstva města Moravské Třebové, kteří 
nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti 
s výkonem jejich funkce. 
 

264/Z/101207 Předložený materiál o možných lokalitách pro budoucí průmyslovou 
zónu. 
 

265/Z/101207 Předloženou zprávu kontrolního výboru zastupitelstva města 
z jednání 5.12.2007. 
 

266/Z/101207 Strategický plán Leader a Strategii Místní akční skupiny 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ukládá:  
 
267/Z/101207 Radě města vyhlásit výběrové řízení na realizátora prodeje 

bytových domů a jednotek dle směrnice zastupitelstva města 
Moravská Třebová č. 7/2007, kterou se stanoví pravidla pro prodej 
bytových domů a jednotek. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

268/Z/101207 Radě města zabezpečit, aby v příštích letech před projednáváním 
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výše vodného proběhlo jednání o výši stočného. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
 

269/Z/101207 Radě města zabývat se doporučeními kontrolního výboru 
zastupitelstva města z jednání dne 5.12.2007. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ruší:  
 
270/Z/101207 Své usnesení č. 11/S/120606, kterým byly stanoveny ceny pro 

prodej jednotek z majetku města. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ur čuje:  
 
271/Z/101207 Ověřovateli zápisu: 

- Zdeňka Stupku 
- Mgr. Miroslava Muselíka 

 
 
V Moravské Třebové 11.12.2007 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 

RNDr. Josef Ošťádal 
starosta města 

 
JUDr. Miloš Izák                                                            Ing. Václav Mačát 

            místostarosta                                                                  místostarosta 
 


