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Usnesení  
 
ze zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 1.3.2004 
od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. 
Olomoucké za účasti 18 členů zastupitelstva města. 
 
 

Zastupitelstvo m ěsta schvaluje:  
 
  1/S/010304 Rozpočet města na r. 2004 v následující podobě (v tis. Kč): 
 
Rozpočtové zdroje:
daňové příjmy 82 465,00 tis. Kč
neinvestiční dotace 137 524,20 tis. Kč
ostatní (nedaňové) příjmy 16 489,00 tis. Kč
kapitálové příjmy 30 841,50 tis. Kč
rozpočtové příjmy CELKEM 267 319,70 tis. Kč
financování - zapojení finančních prostředků ZBÚ 14 000,00 tis. Kč
financování - zapojení finančních prostředků na účelových fondech města 2 050,00 tis. Kč
Celkové rozpočtové zdroje 283 369,70 tis. Kč

Rozpočtové potřeby:
běžné (provozní výdaje) 230 538,20 tis. Kč
rozsáhlejší opravy 2 490,00 tis. Kč
investiční výdaje 35 301,50 tis. Kč
rozpočtové výdaje CELKEM 268 329,70 tis. Kč
financování - splátky jistiny přijatých úvěrů 15 040,00 tis. Kč
Celkové rozpočtové potřeby 283 369,70 tis. Kč

částka

 
 2/S/010304 Stanovuje tyto závazné ukazatele (v tis. Kč) jimiž se povinně budou 

řídit: 
 

a) rada města 
 
celkové rozpočtové příjmy města na r. 2004 267 319,70 tis. Kč
zapojení finančních zdrojů základního běžného účtu z r. 2003 14 000,00 tis. Kč
zapojení finančních zdrojů účelových fondů města z r. 2003 2 050,00 tis. Kč
celkové rozpočtové zdroje 283 369,70 tis. Kč

celkové rozpočtové výdaje města na r. 2004 268 329,70 tis. Kč
splátky jistiny úvěrů a půjček 15 040,00 tis. Kč
celkové rozpočtové potřeby 283 369,70 tis. Kč  
 
s tím, že finanční prostředky navržené 
- na realizaci investiční akce Rekonstrukce koupaliště Moravská Třebová 

s výjimkou spolupodílu města na financování tepelných čerpadel  
- jako doplatek nákladů za rok 2003 TJ Slovan Moravská Třebová ve výši 64.000 

Kč 
budou přesunuty do rozpočtové rezervy. 
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 b) příspěvkové organizace zřízené městem – příspěvek na činnost 
organizace (v tis. Kč) 

 
Sociální služby 19 818,00 tis. Kč
Kulturní služby 7 815,00 tis. Kč
Technické služby 890,00 tis. Kč
ZŠ ul. Čs. armády 17 1 350,00 tis. Kč
ZŠ Palackého 35 5 267,00 tis. Kč
ZŠ Kostelní nám. 2 1 538,00 tis. Kč
I. MŠ Piaristická 1 1 554,00 tis. Kč
II. MŠ Jiráskova 33 1 516,50 tis. Kč
Základní umělecká škola 1 588,00 tis. Kč
Dům dětí a mládeže 570,00 tis. Kč
Městská knihovna Ladislava z Boskovic 2 306,00 tis. Kč  
 
 3/S/010304 Poskytnutí finančních příspěvků (na účely uvedené v tabulkové části 

návrhu rozpočtu města) takto (v Kč): 
 
Konfederace politických vězňů 2 000 Kč
Florbal Velké Opatovice 0 Kč
Org. nevidomých a slabozrakých ČR 3 000 Kč
AVZO Technické sporty 0 Kč
Grant v rámci projektu Zdravé město 40 000 Kč
Junák - svaz skautů a skautek 25 000 Kč
Svaz Němců - reg. skupina Hřebečsko 30 000 Kč
TJ Sokol Boršov 30 000 Kč
Kruh přátel hudby 35 000 Kč
BREDY PLUS s.r.o., cykl. oddíl 20 000 Kč
BREDY PLUS s.r.o. 70 000 Kč
Metallica revival 0 Kč
Společnost přátel Galerie um. fotografie 30 000 Kč
Český zahrádkářský svaz 25 000 Kč
Sdružení Fermáta 40 000 Kč
ASK STŠ MO - oddíl boxu 15 000 Kč
Sdružení obcí střední Moravy 47 000 Kč  
 
 4/S/010304 Předložený návrh cen denního vstupného pro dospělé a pro děti, 

mládež do 18 let a důchodce na rekonstruované koupaliště 
v Moravské Třebové pro sezónu 2004. 
 

 5/S/010304 Zařazení města Moravská Třebová do programu Partnerství – 
prevence kriminality. 
 

 6/S/010304 Předložený návrh na poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení dle 
obecně závazné vyhlášky města Moravské Třebové č. 4/97 v platném 
znění, o fondu rozvoje bydlení, žadatelům: 

1. M. S. bytem v Moravské Třebové, na dům v Moravské Třebové, 
Boršov č.p.70 takto: 
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- účel 53……………………………………….50.000,- Kč  

2. Manželům J. K. a  A. K. bytem v Moravské Třebové, na dům 
v Moravské Třebové, ul. Zahradnická č.o. 17 takto: 
- účel 53……………………………………….50.000,- Kč 

 
 7/S/010304 Čerpání z fondu rozvoje bydlení městem Moravská Třebová na dům 

ve vlastnictví města Moravské Třebové na ul. Farní č.o. 1 takto: 
- účel 05 ……………………………………… 250.000,- Kč.   
 

 8/S/010304 Uzavření dodatku smlouvy o půjčce z Fondu rozvoje bydlení města 
Moravská Třebová s  M. H., trvale bytem Moravská Třebová, 
podstatou kterého bude sjednání úroků z prodlení ve výši 0,5 % 
z měsíční splátky za každý den prodlení. 
 

 9/S/010304 Předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Moravské Třebové 
č. 1/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Moravská 
Třebové č. 5/2003 o místním poplatku ze psů. 
 

10/S/010304 Předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Moravské Třebové 
č. 2/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Moravská 
Třebové č. 8/2003 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství. 
 

11/S/010304 Předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Moravské Třebové 
č. 3/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška města   
Moravská Třebové č. 9/2003 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 
 

12/S/010304 Předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Moravské Třebové 
č. 4/2004 Požární řád obce. 
 

13/S/010304 Předložený kontrolní řád výborů zastupitelstva. 
 

14/S/010304 Pořízení Změn č.IV územního plánu města Moravská Třebová. 
 

15/S/010304 Prodej pozemku parc.č. 2619/2 o výměře 574 m2, kultura zahrada 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Udánky E. E., 
bytem Moravská Třebová,  za kupní cenu ve výši 36.162,-- Kč, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.   
 

16/S/010304 Prodej pozemku parc.č. 2092/3 o celkové výměře 211 m2 v obci a k.ú. 
Moravská Třebová , ul. Alšova Stavebnímu bytovému družstvu, ul. 
Lanškrounská č.o. 72, Moravská Třebová  za cenu ve výši 4.421,-- 
Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 

17/S/010304 Prodej pozemku parc.č. 1145/2 o výměře 395 m2, kultura zahrada 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Bezručova  M. a J. 
S., bytem Moravská Třebová,  za kupní cenu ve výši 7.900,-- Kč, 
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kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.   
 

18/S/010304 Prodej podílu  554/10000 stavební parcely č. 2776 z celkové výměry 
401 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří  v obci a kat. území 
Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Dr. Janského E. Š., bytem  
v Moravské Třebové za cenu ve výši 3.502,-- Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
 

19/S/010304 Prodej ideální ½ pozemku parc.č. 2013/6 o výměře 93 m2, kultura 
zastavěná plocha v obci a kat. území Moravská Třebová, Stavebnímu 
bytovému družstvu, ul. Lanškrounská č.o. 72, Moravská Třebová za 
cenu ve výši 2.395,--Kč, které dohodnutou prodejní cenu uhradí před 
podpisem kupní smlouvy.   
 

20/S/010304 Prodej bytové jednotky a zřízení  zástavního práva ve prospěch 
města na zajištění doplatku kupní ceny ve věci prodeje bytové 
jednotky č. 859/1, o vel. 1+1, I. kategorie, v bytovém domě č.p. 859, 
na ul. Svitavské č.o. 46 v obci a kat. území Moravská Třebová, část 
Předměstí včetně spoluvlastnického podílu  id. 668/10000 na 
společných částech domu, stavební parcele č. 2704/1, venkovních 
úpravách a vedlejších stavbách na parcele č. 2704/1, v obci a kat. 
území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Svitavská Z. S., bytem 
Moravská Třebová, která navrženou prodejní cenu  ve výši 135.904,--
Kč uhradí takto:  
- 5.000,-- Kč uhradí formou kauce před podpisem kupní smlouvy 
- zbývající část uhradí formou pravidelných měsíčních splátek po 

dobu 7 let úročených 10 % p.a. z dlužné částky.  
 

21/S/010304 Prodej bytové jednotky a zřízení zástavního práva ve prospěch města 
na zajištění doplatku kupní ceny ve věci prodeje bytové jednotky č. 
151/3, o vel. 3+1, II. kategorie, v bytovém domě č.p. 151 stojícím na 
parcele 856, na ul. Olomoucké č.o. 28 v obci a kat. území Moravská 
Třebová, část Předměstí včetně spoluvlastnického podílu  id. 
1317/10000 na společných částech domu, ke stavební parcele č. 856 
a k venkovním úpravám a vedlejším stavbám na této parcele, v obci a 
kat. území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Olomoucké A. S., 
bytem Moravská Třebová, která navrženou prodejní cenu  ve výši 
133.166,--Kč uhradí takto:  
- 5.000,-- Kč uhradí formou kauce před podpisem kupní smlouvy  
- zbývající část uhradí formou pravidelných měsíčních splátek po 

dobu 7 let úročených 10 % p.a. z dlužné částky. 
 

22/S/010304 Prodej bytové jednotky a zřízení zástavního práva ve prospěch města 
na zajištění doplatku kupní ceny ve věci prodeje bytové jednotky č. 
217/1, o vel. 3+1, I. kategorie, v domě s byty v Boršově č.p. 217  
stojící na st. parcele č. 391 v obci Moravská Třebová a kat. území 
Boršov u Moravské Třebové včetně spoluvlastnického podílu 
4521/10000 ke společným částem domu č.p. 217, ke stavební parcele 
391 o celkové výměře 84 m2 a k venkovním úpravám na této parcele 
manželům K. a M. K. bytem, Moravská Třebová za vzájemně 
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dohodnutou prodejní cenu ve výši 80.000,-- Kč, kterou kupující uhradí 
formou pravidelných měsíčních splátek po dobu 7 let, úročených 10 
% p.a.  
 

23/S/010304 Prodej domu č.p. 145 na nám.T.G.Masaryka č.o. 24 stojící na 
stavební parcele č. 124 o výměře 164 m2 kultura zastavěná plocha a 
nádvoří včetně této stavební parcely v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová J. Š., bytem Moravská Třebová,  za cenu ve výši  
600.000,-- Kč s tím,  že  kupující uhradí kupní cenu  v hotovosti před 
podpisem kupní smlouvy.      
 

24/S/010304 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Moravská Třebová a VČP a.s. 
Hradec Králové na odprodej plynovodu na ulici Nerudově v Moravské 
Třebové za dohodnutou cenu ve výši 90.000,- Kč dle předloženého 
návrhu.  
 

25/S/010304 Změnu v usnesení Zastupitelstva města č. 8/S/220403 takto: 

- původní znění: 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej domu č. p. 137 stojícího na 
stavební parcele č. 95 (bez stavební parcely č. 95),  v obci  Moravská 
Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové V. V., 
bytem Moravská Třebová za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 
350.000,-- Kč, kterou kupující uhradí takto:  
- 140.000,-- Kč před podpisem kupní smlouvy, 
- zbývajících 210.000,-- Kč v pravidelných měsíčních splátkách 

úročených 10% p.a.  z dlužné částky. 

- nové znění: 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej domu č.p. 137 stojícího na 
stavební parcele č. 95 (bez stavební parcely č. 95), v obci Moravská 
Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové V. V., 
bytem Moravská Třebová, za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 
350.000,--Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 

26/S/010304 Změnu úhrady kupní ceny, tj. prodloužení splátkové kalendáře tak, že 
M. V., bytem Moravská Třebová, uhradí zbývající část kupní ceny 
včetně penále za bytovou jednotku č. 6 v domě Sluneční č.o. 9, č.p. 
1032, v Moravské Třebové, v 84 pravidelných měsíčních splátkách, 
úročených 10% p.a. po dobu 7 let. 
 

27/S/010304 Dodatečně zahraniční cestu Mgr. L. S. a Ing. M. N. na veletrh ITF 
Slovakiatour  do Bratislavy, která se uskutečnila ve dnech 14.2.-
16.2.2004. 
 

28/S/010304 Změnu svého usnesení č. 2/ZM/011203, kterým stanovilo výši 
stočného pro rok 2004 takto:  

- původní znění:  21,15 Kč bez DPH (22,21 Kč včetně DPH) 
- nové znění:  21,14 Kč bez DPH (22,20 Kč včetně DPH) 
 

29/S/010304 Předložený plán činnosti finančního výboru zastupitelstva města na 
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rok 2004. 
 

30/S/010304 Konání mimořádného zasedání zastupitelstva města 15.3.2004 od 
15.00 hod. k financování investiční akce Rekonstrukce koupaliště 
Moravská Třebová. 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta neschvaluje:  
 
 1/N/010304 Návrh sezónní permanentky na rekonstruované koupaliště 

v Moravské Třebové. 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta zamítá:  
 
 1/Z/010304 Žádost Mgr. Hamplové, jako právního zástupce Občanského sdružení 

pro Moravskou Třebovou a okolí, ze dne 22.12.2003, o opakované 
jednání s cílem potvrdit či přehodnotit přijatá usnesení ve věci 
přičlenění města Moravská Třebová k Pardubickému kraji. 

 
 
Zastupitelstvo bere na v ědomí:  
 
 1/V/010304 Předložené vyjádření ředitele Kulturních služeb města Mgr. Ivo 

Horkela k zápisu kontroly provedené na základě zákona č. 320/2001 
Sb. ve dnech 7.10.a 3.11.2004 a k zápisu kontrolního výboru 
zastupitelstva města ze dne 20.11.2003. 
 

 2/V/010304 Předloženou zprávu o posouzení technického stavu budovy 
městského muzea. 
 

 3/V/010304 Předloženou zprávu o posouzení stavu a provozování jednotlivých 
částí   budovy zámku. 
 

 4/V/010304 Předložený rozbor nákladů stavby Rekonstrukce koupaliště Moravská 
Třebová k 31.12.2003 a výhled na rok 2004.   
 

 5/V/010304 Předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze 
dne 9.2. a 23.2.2004. 
 

 6/V/010304 Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro řízení a 
monitorování realizace strategického plánu rozvoje města ze dne 
16.2.2004. 
  

 7/V/010304 Dopis náměstka ministra vnitra ČR RNDr. Josefa Postráneckého ze 
dne 12.2.2004 včetně stanoviska odboru pro místní správu tohoto 
ministerstva a dopis legislativního oddělení Svazu měst a obcí České 
republiky ze dne 16.2.2004 k problematice změny hranic 
Pardubického a Olomouckého kraje. 
 



 Město Moravská Třebová 7  

 Usnesení zastupitelstva města ze dne 1.3.2004 

 8/V/010304 Informaci o průběhu a zajištění prezentace města a regionu na 
veletrzích cestovního ruchu v roce 2004. 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ukládá:  
 
 1/U/010304 Starostovi města koordinovat činnost pracovní skupiny sestavené 

k přípravě projektu Partnerství – prevence kriminality tak, aby mohl 
být projekt podán do termínu 26.3.2004 na Ministerstvo vnitra ČR. 
 

 2/U/010304 Starostovi města dopracovat návrh cen permanentek a denního 
vstupného na rekonstruované koupaliště v Moravské Třebové o: 
- specifikaci skupin pro účely denního vstupného 
- návrh dalších variant permanentek na více vstupů 
a předložit do příštího řádného zasedání zastupitelstva.  
 

 3/U/010304 Radě města předložit do příštího řádného zasedání zastupitelstva: 
- návrh harmonogramu odstranění závad vyplývajících z předložené 

zprávy o posouzení technického stavu městského muzea 
- rozčlenění závad vyplývajících z předložené zprávy o posouzení 

stavu a provozování jednotlivých částí budovy zámku na záruční a 
pozáruční. 

 
 4/U/010304 Radě města pověřit odbor výstavby a územního plánovaní Městského 

úřadu Moravská Třebová pořízením Změn č. IV. územního plánu 
města Moravská Třebová. 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta pov ěřuje:  
 
 1/P/010304 Starostu města:  

- k vyhlášení úplného znění obecně závazné vyhlášky města 
Moravské Třebové č. 5/2003 o místním poplatku ze psů ve znění 
schváleném zastupitelstvem jak vyplývá ze změn provedených 
obecně závaznou vyhláškou č. 1/2004 

- k vyhlášení úplného znění obecně závazné vyhlášky města 
Moravské Třebové č. 8/2003 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství ve znění schváleném zastupitelstvem jak 
vyplývá ze změn provedených obecně závaznou vyhláškou č. 
2/2004 

- k vyhlášení úplného znění obecně závazné vyhlášky města 
Moravské Třebové č. 9/2003 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů jak vyplývá ze změn 
provedených obecně závaznou vyhláškou č. 3/2004. 

 Zastupitelstvo m ěsta volí:  
 
1/VO/010304 Ing. Ivanu Grohovou za člena výboru zastupitelstva města pro řízení 

a monitorování realizace strategického plánu rozvoje města Moravská 
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Třebová.  

 
 
V Moravské Třebové 2.3.2004 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 
 
                                                                                          ………………………. 

                                                                                            RNDr. Josef Ošťádal 
                                                                                                starosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  Ing. Marie Moravcová    ………………………………… 
 
 
                       Ludmila Koláčková        ………………………………… 
 


