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Usnesení

z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 
13.02.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  za 
účasti 18 členů zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města schvaluje:

314/Z/130212 Předložený program zasedání zastupitelstva města.

315/Z/130212 Vnitřní předpis č. 1/2012, Jednací řád Zastupitelstva města 
Moravská Třebová, v souladu s předloženým návrhem 
s provedenou změnou – zrušením ustanovení článku 7 odst. 15  
písm. b) předloženého návrhu.

Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

316/Z/130212 Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 15/2011 rozpočtu města, kterou 
budou změněny závazné ukazatele na rok 2011 takto (v tis. Kč):

a) závazné ukazatele stanovené radě města

úprava 

rozpočtu

rozpočet 2011     

po úpravě

Rozpočtové zdroje:
Rozpočtové příjmy CELKEM 2 900,00 271 479,00
Financování:
Zapojení zůstatků finančních prostředků                                                

na ZBÚ a účelových fondech k 31.12.2010 0,00 37 790,00
Celkové rozpočtové zdroje 2 900,00 309 269,00

Rozpočtové potřeby:
Rozpočtové výdaje CELKEM 2 900,00 304 269,00
Financování:
Splátky jistiny přijatých úvěrů 0,00 5 000,00
Celkové rozpočtové potřeby 2 900,00 309 269,00

rozpočet 2011 

před úpravou

268 579,00

37 790,00

5 000,00

306 369,00

301 369,00

306 369,00

b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené městem

úprava 

rozpočtu

rozpočet 2011      

po úpravě

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 

1351, okres Svitavy
5 055 000,00 945 400,00 6 000 400,00

rozpočet 2011 

před úpravou

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
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317/Z/130212 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se ruší obecně 
závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný 
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení v souladu 
s předloženým návrhem.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

318/Z/130212 Předložený návrh termínového plánu práce kontrolního výboru 
zastupitelstva města  na rok 2012 a návrh plánu kontrolní činnosti 
na období únor – červenec 2012.

Z: Josef Odehnal, předseda výboru

319/Z/130212 Výkup ideální ½ pozemku parc. č. 2194 o výměře 364 m2 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Jevíčská do vlastnictví 
města Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve 
výši 29.600 Kč.  

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

320/Z/130212 Prodej  podílu id. 2929/10000 na stavebním pozemku parc. č. 158 o
celkové výměře 399 m2, kultura zastavěná plocha v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 31.590 Kč, kterou kupující uhradí takto: 

- 50% před podpisem kupní smlouvy 
- 50% do 30 dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

321/Z/130212 Prodej pozemku parc. č. 2176  o výměře 409 m2, kultura ostatní 
plocha a pozemku parc. č. 2219/2 o výměře 84 m2, kultura ostatní 
plocha vše  v obci a k. ú. Moravská Třebová, část obce Předměstí, 
ul. Horní za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 18.260 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující 
před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  
s prodejem, a to ve výši  4.440 Kč.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

322/Z/130212 Prodej pozemku parc. č. 3807/5  o výměře 40 m2, kultura zahrada, 
pozemku parc. č. 3807/19 o výměře 161 m2, kultura ostatní plocha, 
pozemku parc. č. 269/2 o výměře 191 m2, kultura zahrada a 
pozemku parc. č. 270 o výměře 561 m2, kultura zahrada vše v obci 
a Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 66.710 Kč, 
kterou kupující uhradí takto: 
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- 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  4.824 Kč.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

323/Z/130212 Prodej pozemku parc. č. 1191/20 o výměře 147 m2, kultura zahrada 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Nová za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 14.700 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

324/Z/130212 Prodej objektů kotelen 
- č. p. 1473 na pozemku parc. č. 2666/2, včetně pozemku parc. č. 

2666/2 o výměře 453 m2 na ul. Západní,  
- č. p. 1513 na pozemku parc. č. 2711/99, včetně pozemku parc. 

č. 2711/99 o výměře 175 m2 na ul. Jiráskově, 
vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová,  včetně 
technologického zařízení a teplovodních kanálů firmě Vytep Uničov 
s. r. o. za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 4 mil. Kč, kterou 
kupující uhradí do 14 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Ve 
smlouvě bude sjednáno předkupní právo pro případ zcizení.  

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

325/Z/130212 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2611/5 o celkové výměře 
7.333 m2, kultura trvalý travní porost v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Nádražní z vlastnictví 
města Moravská Třebová do vlastnictví TJ Slovan Moravská 
Třebová s tím, že ve smlouvě bude sjednáno předkupní právo pro 
případ zcizení nemovitosti. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Zastupitelstvo města neschvaluje:

326/Z/130212 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se ruší obecně 
závazná vyhláška č. 3/2007, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 
7/2011, o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být 
provozování výherních hracích přístrojů povoleno v souladu 
s předloženým návrhem.



Město Moravská Třebová 4

Usnesení zastupitelstva města ze dne 13.02.2012

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Zastupitelstvo města deklaruje:

327/Z/130212 Souhlas s (anti)memorandem předloženým Asociací českých a 
moravských nemocnic a s připojením města Moravská Třebová  
k účasti na společném postupu, tj. kolektivnímu vyjednávání za 
všechny nemocnice za účasti zástupců samosprávných celků, 
nemocnic a asociací nemocnic v Pardubickém kraji.

Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Zastupitelstvo města bere na vědomí:

328/Z/130212 Předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města.

329/Z/130212 Předložená stanoviska k doporučením finančního  výboru, 
schváleným zastupitelstvem města 05.12.2011.

330/Z/130212 Předložená stanoviska k doporučením kontrolního výboru, 
uvedeným v přílohách č. 2, 3, 4 a 5 zápisu ze dne 23.11.2011.

331/Z/130212 Předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města 
ze dne 01.02.2012.

332/Z/130212 Předložený zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města 
Moravská Třebová za rok 2011.

333/Z/130212 Předloženou informaci o provedení kontrol prováděných odborem 
životního prostředí městského úřadu, agenda odpadové 
hospodářství, ve věci zapojení podnikatelů do systému sběru a 
třídění komunálního odpadu v rámci města Moravská Třebová.

334/Z/130212 Předloženou zprávu o činnosti Městské policie Moravská Třebová 
za období leden až prosinec 2011.

335/Z/130212 Předložené vyhodnocení bezpečnostní situace v obvodu Obvodního 
oddělení Policie ČR Moravská Třebová za rok 2011. 

336/Z/130212 Předložené informace o stavu realizace projektu Město Moravská 
Třebová – odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace 
ČOV. 
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Zastupitelstvo města ukládá:

337/Z/130212 Radě města předložit pasport nemovitostí na území města, částech
Město a Předměstí, které nejsou napojeny na stávající systém 
kanalizace včetně systému kontroly.

Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města
T: 04.06.2012

Zastupitelstvo města ruší:

338/Z/130212 Své usnesení č. 294/Z/051211, kterým schválilo prodej pozemku 
parc. č. 1191/20 o výměře 147 m2, kultura zahrada v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Nová za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 14.700 Kč, kterou kupující uhradí 
před podpisem kupní smlouvy.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

V Moravské Třebové 13.02.2012
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

JUDr. Miloš Izák
starosta města

Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát
                místostarosta                                                                 místostarosta




