
 Město Moravská Třebová 1 

 Usnesení zastupitelstva města ze dne 19.04.2010 

Usnesení  
 
z  32. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
19.04.2010 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  za 
účasti 18 členů zastupitelstva města. 
 
 

Zastupitelstvo m ěsta schvaluje:  
 
901/Z/190410 Předložený program zasedání zastupitelstva města a to včetně tisku 

č. 17, předloženého na stůl, a stažení tisku č. 14 z jednání. 
 

902/Z/190410 Předloženou zprávu o provedené inventarizaci hmotného a 
nehmotného majetku, zásob, pohledávek, závazků a cenin města 
Moravská Třebová k 31.12.2009. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

903/Z/190410 Rozpočtové opatření č. 2/2010 rozpočtu města – poskytnutí 
investiční dotace Občanskému sdružení Květná Zahrada ve výši  
30.000 Kč na rekonstrukci Domu na půl cesty v Květné. Investiční 
dotace bude poskytnuta z vyčleněné rozpočtové rezervy. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

904/Z/190410 Uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 30.000 Kč 
s Občanským sdružením Květná Zahrada, se sídlem Květná 40, 
IČO 27005879, na rekonstrukci Domu na půl cesty v Květné. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

905/Z/190410 Rozpočtové opatření č. 3/2010 rozpočtu města – rozdělení Interního 
grantu Zdravého města a Místní agendy 21 schváleného ve výši  
40.000 Kč takto: 

 
Žadatel Projekt/akce Požadavek Schváleno 

Junák – svaz skautů a skautek 
ČR, M. Třebová 

Cesta na severozápad 2.500 2 500 

Základní škola, Čs. armády 179 , 
M. Třebová 

Pohybem k radosti – 
sport. aktivity dětí  

5.000 5.000 

Oblastní charita M. Třebová 

 

Ukaž, co umíš - sportovní 
integrační akce 

3.500 3 500 

Dům dětí a mládeže M. Třebová Pohádkový les 2.000 2.000 

Dům dětí a mládeže M. Třebová Čarodějnický rej 1 500 1 000 
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Dům dětí a mládeže M. Třebová Den Země - Zámek 3.000 3.000 

Dům dětí a mládeže M. Třebová Malý „Dětřichovský 
memoriál“ 

1.000 1.000 

Dům dětí a mládeže M. Třebová Memoriál Jarky Vojířové 1.000 1.000 

Dům dětí a mládeže M. Třebová Fortitudo – festival ohně a 
žonglování 

3.000 3.000 

Dům dětí a mládeže M. Třebová Ježíšek dětem 2.000 2.000 

Dům dětí a mládeže M. Třebová O hrníček třebovského 
hastrmana 

2.000 2.000 

Dům dětí a mládeže M. Třebová „ Quo Vadis „ prevence 
kriminality dětí a mládeže 

3.000 2.000 

Duhový labyrint – občanské 
sdružení 

Workshop papír - 
materiál, lektorka 

3.000 3 000 

Duhový labyrint – občanské 
sdružení 

Taneční seminář - Afro 5.000 5.000 

Duhový labyrint – občanské 
sdružení 

Workshop šperky a dárky 
kůže, Den matek, materiál 

3.000 3.000 

Speciální zákl. škola, mateř. škola 
a praktická škola  

Karneval na ledě 5.500 1.000 

Celkem   40.000  
                           
                          Z: JUDr. Miloš Izák, místostarosta 
 
906/Z/190410 Finanční dary občanům za jejich práci ve výborech zastupitelstva 

města za rok 2009 v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

907/Z/190410 Příspěvky  z rozpočtu města na opravu nemovitých kulturních 
památek v roce 2010 takto: 

 
Objekty v majetku m ěsta 

 stát město vlastník celkem 
Dům, nám. TGM 37/19 
- výměna oken 

303.000 - 303.149,50 606.149,50 

Dům, nám. TGM 28/37  
- výměna oken 

175.000 - 176.772,30 351.772,30 

Dům, nám. TGM 28/37 
- obnova střechy  

366.000 - 366.744,60 732.744,60 

Dům, nám. TGM 27/39 
- obnova střechy 

367.000 - 367.606,40 734.606,40 

Latinská škola, Kostelní nám. 
25/1 

167.000  450 167.450 
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- restaurování kamenných 
prvků - dokončení 

Radnice, nám. TGM 32/29 
- restaurování maleb  

317.000  400 317.400 

 

Objekty v majetku spole čenství vlastník ů jednotek 

Dům, ul. Čs. armády 100/5 
- obnova východní fasády 

85.000 17.200 69.015 171.215 

Dům, ul. Hvězdní 151/4 
- obnova vchodových dveří 

12.000 2.600 10.875 25.475 

Dům, ul. Krátká 80/4 
- restaurování kamenných 

prvků 

75.000 - - 75.000 

Dům, nám. TGM 148/30 
- restaurování vnitřních  

portálů - 3 ks 

72.000 - 600 72.600 

 

Objekty v majetku fyzických osob 

Dům, ul. Poštovní 73/1 
Pavel Prudil, M. Třebová 
- restaurování štukových 

omítek 

101.000 - 12.000 113.000 

 
                            Z: Ing. Tomáš Kolkop, vedoucí OIRR 
 
908/Z/190410 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, žadatelům: 

1. Bytovému družstvu MTB 24, se sídlem Moravská Třebová, 
Předměstí, B. Němcové 1197/2, PSČ 571 01 v celkové výši 
359.458 Kč na stavební úpravy „výměny domovního plynovodu – 
neměřeného plynu“ a výměny rozvodů vodoinstalačních potrubí 
u bytových domů  č. o. 2 a 4 na ul. B. Němcové v Moravské 
Třebové  v souladu s předloženou žádostí. 

2. Společenství pro dům Jevíčská 903/40, Moravská Třebová, se 
sídlem Moravská Třebová, Předměstí, Jevíčská 903/40, PSČ 
571 01 v celkové výši 154.102 Kč na výměnu stávajících oken 
ve společných prostorách domu a výměnu hlavních vstupních 
dveří bytového domu na ul. Jevíčské č. o. 40 v Moravské 
Třebové  v souladu s předloženou žádostí. 

 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

909/Z/190410 Zapojení města do výzvy č. 06 IOP, projekt „Technologická centra 
obcí s rozšířenou působností“ včetně Podmínek Rozhodnutí o 
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poskytnutí dotace. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

910/Z/190410 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 3 o velikosti 1 
+ 1 na ul. Hřebečské č. o. 1 v Moravské Třebové.  
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

911/Z/190410 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ve věci prodeje 
pozemku parc. č. 2628/15, kultura orná půda o celkové výměře 752 
m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. J. K. Tyla 
s tím,  že kupní smlouva bude uzavřena po uhrazení kupní ceny dle 
usnesení 881/Z/150310, kterým byl schválen odprodej stavební 
parcely dle výsledku veřejného řízení konaného dne 13.03.2010.    
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
    

912/Z/190410 Prodej pozemku parc. č. 3635/15, kultura zahrada o výměře 115 m2 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši  2.300 Kč, která bude 
žadatelkou uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující 
před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  
s prodejem, a to ve výši  3.888 Kč. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

913/Z/190410 Prodej pozemku parc. č. 3635/3, kultura zahrada o výměře 150 m2 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 3.000 Kč, která bude 
žadateli uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující před 
podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  s prodejem, a 
to ve výši  3.888 Kč. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

914/Z/190410 Prodej  podílu id. 1549/10000 na pozemku parc. č. 2800 o celkové 
výměře 173 m2, kultura zastavěná plocha v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve 
výši 7.233 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 

 
 

Zastupitelstvo m ěsta doporu čuje:  
 
915/Z/190410 Radě města zabývat se usnesením z jednání kontrolního výboru 

dne 14.04.2010. 
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Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
T: 07.06.2010 

 
 

Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí:  
 
916/Z/190410 Předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města. 

 
917/Z/190410 Předloženou informaci  k řešení doporučení kontrolního výboru 

zastupitelstva města, obsažených v zápise ze dne 17.02.2010, a 
schválených zastupitelstvem města 15.03.2010. 
 

918/Z/190410 Předloženou zprávu o činnosti rady města od  zasedání 
zastupitelstva města 15.03.2010. 
 

919/Z/190410 Předpokládaný dopad projektu Technologické centrum města 
Moravská Třebová do běžných výdajů rozpočtu města. 
 

920/Z/190410 Předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města 
ze dne 14.04.2010. 
 

921/Z/190410 Předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města 
ze dne 12.04.2010. 
 

922/Z/190410 Předloženou informaci o přípravě voleb přísedících Okresního 
soudu ve Svitavách, včetně termínu pro návrh nových kandidátů. 
 

923/Z/190410 Vyslovené poděkování starosty města stávajícím přísedícím 
Okresního soudu ve Svitavách za jejich dobrou práci v uplynulém 
období, které je motivováno také pochvalným vyjádřením JUDr. 
Bohumila Kotaly, předsedy Okresního soudu ve Svitavách.  

 
 

Zastupitelstvo m ěsta ukládá:  
 
924/Z/190410 Radě města zabezpečit podrobné dopracování: 

1. Inventarizace pohledávek města  u agend, jejichž vymáhání 
přešlo na jiné odbory, zejména komunální odpad, životní 
prostředí a doprava. 

2. Inventarizace pohledávek z vedlejší hospodářské činnosti, 
zejména nájemné  nebytových  prostor, ubytovny a bytů 

 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
T: 31.12.2010 
 

925/Z/190410 Starostovi města řešit interpelaci ve věci užívání parcely 
v zahrádkářské kolonii Boršov. 
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Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
T: 07.06.2010 
 

926/Z/190410 Starostovi města řešit interpelaci ve věci bytového domu na ul. 
Hřebečské a jeho okolí. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
T: 07.06.2010 

 
 

Zastupitelstvo m ěsta ruší:  
 
927/Z/190410 Své usnesení č. 27/Z/111206, kterým schválilo uzavření smlouvy o 

budoucí kupní smlouvě na byt č. 3, o velikosti 1 + 1 na ul. Hřebečské 
č. o. 1 v Moravské Třebové. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 

 
 

Zastupitelstvo m ěsta ur čuje:  
 
928/Z/190410 Ověřovateli zápisu: 

- Ing. Miroslava Krejčího 
- Vítězslava Škrabala 

 
 
V Moravské Třebové 19.04.2010 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 
 

RNDr. Josef Ošťádal 
starosta města 

 
 

JUDr. Miloš Izák                                                            Ing. Václav Mačát 
               místostarosta                                                                 místostarosta 


