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Usnesení  
 

ze zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 15.8.2005 
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/150805 Prohlášení zájemce  města Moravská Třebová o převzetí závazku ke 

zvýšení vkladu do obchodní společnosti Technické služby Moravská 
Třebová s.r.o. o částku 6,472.000,- Kč. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

 2/S/150805 Uzavření dohody o započtení mezi městem Moravská Třebová a 
obchodní společností Technické služby Moravská Třebová s.r.o. 
podle předloženého návrhu.    
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

3/S/150805 Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 6/2005 rozpočtu města, kterou 
budou změněny závazné ukazatele na rok 2005 takto (v tis. Kč): 
 

 
a) závazné ukazatele stanovené radě města 
 

úprava
rozpočtu

rozpočet 2005
po úpravě

Rozpočtové zdroje:
Rozpočtové příjmy CELKEM 10 057,00 223 418,00
Financování:
Zapojení zůstatků finančních prostředků                                                
na ZBÚ a účelových fondech k 
31.12.2004 0,00 17 730,00
Celkové rozpočtové zdroje 10 057,00 241 148,00

Rozpočtové potřeby:
Rozpočtové výdaje CELKEM 10 057,00 224 098,00
Financování:
Splátky jistiny přijatých úvěrů 0,00 17 050,00
Celkové rozpočtové potřeby 10 057,00 241 148,00

rozpočet 2005
před úpravou

213 361,00

17 730,00
231 091,00

214 041,00

17 050,00
231 091,00  
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b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené městem 
 

přísp. 2005                   
před úpravou

úprava               
příspěvku

přísp. 2005                       
po úpravě

Městská knihovna Ladislava z Boskovic 2 490,00 10,00 2 500,00
Kulturní služby města Moravská Třebová 7 941,00 -35,00 7 906,00

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
 
4/S/150805 
 

Rozpočtovou úpravu č. 7/2005 - poskytnutí finančního příspěvku 
ASK STŠ MO Moravská Třebová oddílu boxu ve výši 10 000,-  Kč na 
zajištění účasti Š. D. na ME v boxu juniorů. 

Finanční příspěvek bude uhrazen z vyčleněné rozpočtové rezervy. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

 5/S/150805 Převzetí ručitelského závazku města Moravská Třebová ve věci 
poskytnutí úvěru dobrovolnému svazku obcí Region 
Moravskotřebovska a Jevíčska na částku 4,8 mil. Kč jako 50% podíl 
celkového krátkodobého úvěru na realizaci projektu Informační a 
komunikační propojení Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska. 

 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města  
 

6/S/150805 1. Uzavření kupní smlouvy ve věci výkupu id.1/2 pozemku 2047/2   
o výměře 36 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří a smlouvy 
o zřízení věcného břemene ve prospěch města Moravská 
Třebová, které spočívá v povinnosti strpět přístupovou cestu na 
části pozemku parc.č. 954/3, vedeném ve zjednodušené 
evidenci vše v obci a k.ú. Moravská Třebová, ul.Jevíčská s M. 
R., bytem ul. Cechovní č.o.1, Moravská Třebová za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 2.400,-- Kč  

a 
2. uzavření kupní smlouvy ve věci výkupu id.1/2 pozemku 

2047/2 o výměře 36 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří a 
smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch města 
Moravská Třebová, které spočívá v povinnosti strpět 
přístupovou cestu na části pozemku parc.č. 954/3, vedeném 
ve zjednodušené evidenci vše v obci a k.ú. Moravská 
Třebová, ul.Jevíčská s B. R., bytem ul. Jiráskova č.o. 30, 
Moravská Třebová za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve 
výši 2.400,-- Kč  

 
s tím, že přístupovou cestu touto smlouvou zřízenou bude Město 
udržovat na své náklady.    
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH  

7/S/150805 Podání žádosti o bezplatný převod pozemků vedených ve 
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zjednodušené evidenci původní kú. Moravská Třebová – Předměstí 
p.č. 1357/2, 1358, 1362, 1363, 1364, 1365, 1369, 1370, 1371, 1372, 
1376/1, 1376/2, 1378, 1379, 1454, 1455/1, 1455/2, 1366 díl 1 a díl 2, 
1367 díl 1 a díl 2 a pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 3351/2, 
3354, 3355, 3356/1, 3716 původní kú. Boršov u Moravské Třebové 
z Pozemkového fondu ČR na Město Moravská Třebová za účelem 
využití pozemků v souladu se schváleným územním plánem města, 
tj. pro funkci bydlení a realizaci zeleně. 
 

Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

8/S/150805 Prodej  pozemku  parc.č. 286/4, kultura zahrada o celkové výměře 
521 m2  v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové MUDr. Š. T., bytem nám. SNP 20, Brno za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 27.600,-- 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 
 

9/S/150805 Prodej parc.č. 1785/2 o výměře 448 m2, kultura ostatní 
plocha,pozemku parc.č. 1785/3 o výměře 41 m2, kultura ostatní 
plocha, pozemku parc.č. 1785/4 o výměře 49 m2, kultura zastavěná 
plocha, pozemku parc.č. 1785/5 o výměře 72 m2, kultura zastavěná 
plocha a pozemku parc.č. 1785/6 o výměře 261 m2, kultura ostatní 
plocha vše v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. Dvorní firmě 
Pavlík a společníci, s.r.o. se sídlem ul. Nerudova č.o. 48, Moravská 
Třebová za kupní cenu ve výši 44.000,-- Kč, kterou kupující uhradí 
takto: 50% před podpisem kupní smlouvy a 50% do 30-ti dnů ode 
dne doručení vkladu vlastnických práv.    
  
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

10/S/150805 Prodej pozemku parc.č. 595 dílu 2, dílu i o výměře 64 m2, vedeného 
ve zjednodušené evidenci  o celkové výměře 64 m2  v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice A. a H. H., bytem 
ul. Alšova č.o. 19, Moravská Třebová za cenu ve výši 4.000,-- Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.   
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

11/S/150805 Prodej pozemku parc.č. 2293/2, kultura ostatní plocha o výměře 364 
m2 v obci a katastrálním území  Moravská Třebová J. Š., bytem ul. 
Olomoucká č.o. 60, Moravská Třebová za cenu ve výši      19.600,-- 
Kč, kterou kupující uhradí takto:  
- 50% před podpisem kupní smlouvy  
- zbývajících 50% do 30-ti dnů ode dne doručení vkladu vlastnických 
práv  
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Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

12/S/150805 Prodej podílu id.972/10000 stavební parcely č. 2705/1 z celkové 
výměry 1.307 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří  v obci a kat. 
území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Svitavská manželům 
M. a J. H., bytem ul. Svitavská č.o. 48 v Moravské Třebové za cenu 
ve výši 19.500,-- Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

13/S/150805 Prodej podílu id.3134/10000 stavební parcely č. 865/1 z celkové 
výměry 628 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří  v obci a kat. 
území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Olomoucká R. D., 
bytem ul. Olomoucká č.o. 39 v Moravské Třebové za cenu ve výši 
30.400,-- Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

14/S/150805 Prodej bytové jednotky č. 148/2 o vel. 2+1, II. kategorie v domě č.p. 
148 stojícím na pozemku parc.č. 848, na ul. Olomoucké č.o. 22 
v obci a kat. území Moravská Třebové, část Předměstí včetně 
spoluvlastnického podílu id. 2556/10000 na společných částech 
domu, na stavební parcele č. 848 a na vedlejších stavbách a 
venkovních úpravách na této stavební parcele a prodeje podílu 2/7 
stavby dřevníků na stavební parcele 849 a podílu 2/7 stavební 
parcele p.č. 849 v obci a k.ú. Moravská Třebová, část Předměstí, ul. 
Olomoucká L. F., bytem ul. Olomoucká č.o. 22, Moravská Třebová,  
který vzájemně dohodnutou prodejní cenu ve výši 96.200,-Kč uhradí 
takto:  
- 35.000,-- Kč před podpisem kupní smlouvy a 
- zbývající část kupní ceny uhradí formou pravidelných měsíčních 
splátek po dobu 7 let úročených 10% p.a. z dlužné částky.     
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

15/S/150805 Prodej pozemku parc. č. 2608/8 o výměře 3.775 m2, pozemku 
parc.č. 2608/5 o výměře 33 m2, kultura zastavěná plocha a pozemku 
parc.č. 2582/23 o výměře 263 m2, kultura ostatní plocha vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová TJ Slovan, Brněnská 19, 
Moravská Třebová za cenu ve výši 12.000,--Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy.   
  
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

16/S/150805 Prodej pozemku parc.č. 2619/3 o výměře 147 m2 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová E. E., bytem Západní č.o. 1, 
Moravská Třebová za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 15.200,-- 
Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
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Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

17/S/150805 Směnu pozemků mezi městem Moravská Třebová a a.s. Hedva 
Moravská Třebová takto: 

 
1. Město Moravská Třebová převede pozemky parc.č.3706 o 

výměře 485 m2, parc.č.3704 o výměře 1.663 m2, parc.č. 3685 
o výměře 1.857 m2  a pozemek parc.č. 3684 o výměře 73 m2  

vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, Sušice o 
celkové výměře 4.078 m2 do vlastnictví a.s. Hedva Moravská 
Třebová.   

2. Hedva a.s. Moravská Třebová převede do vlastnictví města 
Moravská Třebová pozemek parc.č. 1481/13 o výměře 168 
m2, p.p.č.1481/16 o výměře 184 m2, p.p.č.  1481/17 o  výměře 
124 m2, p.p.č.1497/9  o výměře 241 m2, p.p.č.1497/10 o 
výměře 305 m2, p.p.č. 1497/12 o  výměře 723 m2, 
p.p.č.1497/15 o výměře 154 m2, p.p.č.1497/16 o výměře 86 
m2, p.p.č. 1497/17 o výměře 190 m2, p.p.č.1497/18 o výměře  
87 m2, p.p.č. 1498/1 o výměře 912 m2, p.p.č. 1498/43 o  
výměře 29 m2, p.p.č.1498/44 o výměře 26 m2 a  p.p.č. 419  o 
výměře 503 m2  vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, Předměstí     

 
s tím, že obě strany odevzdají do vlastnictví předmět směny - 
pozemky  a převezmou předmět směny – pozemky.  
 
Zastupitelstvo města schvaluje odstranění skládky asfaltu ležící na 
pozemku p.č. 3685 na náklady města. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

18/S/150805 Uzavření dodatku ke kupní smlouvě uzavřené mezi městem 
Moravská Třebová a D. B., bytem ul. Alšova č.o. 3,  Moravská 
Třebová o prodloužení termínu podání žádosti o stavební povolení 
na výstavbu rodinného domku na pozemku parc.č. 2055/34 v obci a 
kat. území Moravská Třebová, část Předměstí na ul. Strážnického do 
30. 09. 2005.  
 

Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

19/S/150805 Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě uzavřené 
mezi městem Moravská Třebová a R. P., bytem Boršov č.p. 93, 
 Moravská Třebová o prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy 
ve věci prodeje části pozemku parc.č. 3808/8 v obci Moravská 
Třebová a kat. území Boršov u Moravské Třebové do 31. 12. 2005.  
 

Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

20/S/150805 Prominutí pohledávky I. G., bytem Rybník 77, Česká Třebová, 
vyplývající z odstoupení od kupní smlouvy o prodeji bytové jednotky 
č. 374/2 podle předloženého návrhu.  
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Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

21/S/150805 Poskytnutí stipendia v souladu s usnesením městského 
zastupitelstva č. 4/S/010797 následujícím studentům:  

- J. Ř., bytem Moravská Třebová, 
Holandská 7, studentovi Dopravní fakulty 
Univerzity Pardubice 

- P. P., bytem Moravská Třebová, B. 
Němcové 2, studentce VUT v Brně, 
Fakulty stavební 

 
Z: Ing. Marie  Nechutová, I. místostarosta 
 

22/S/150805 
 

Uzavření mandátní smlouvy s  druhým účastníkem výběrového 
řízení firmou VHOS, a.s. se sídlem Moravská Třebová, Nádražní 6, 
PSČ 571 01,  zastoupenou ing. Pavlem Binkou, za cenu 176.120,- 
Kč včetně DPH na inženýrskou a investorskou činnost v rámci 
investiční akce Město Moravská Třebová - Rozšíření kanalizační 
sítě. 
 
Z: Eva Štěpařová, zástupkyně vedoucího OIRR 
 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí:  
 
1/V/150805 Předloženou zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání 

zastupitelstva města. 
 

2/V/150805 
 

Předložený rozbor hospodaření města k 30. 6. 2005. 
 

3/V/150805 
 

Předložený zápis z jednání kontrolního výboru.  

 
 
Zastupitelstvo m ěsta neschvaluje:  
 
 1/N/150805 Prominutí smluvní pokuty ve výši 115.313,--Kč dle čl. VIII. Kupní 

smlouvy uzavřené mezi městem Moravská Třebová a M. V. na prodej 
bytové jednoty č. 1062/4 v domě na ul. Mánesově č.o. 12 v Moravské 
Třebové.  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH  
 

2/N/150805 
 
 
 
 

Výkup části pozemku p.č. 945/6 vedeného ve zjednodušené evidenci, 
a to části o výměře cca 2.357 m2 určené k zastavění RD a část 
pozemku, která není určena k zastavění RD  o výměře cca 1.275 m2, 
pozemky parc.č. 2054/4 o výměře 238 m2 a p.č. 2055/64 o výměře 
108 m2 od Ing.V. S., bytem Nerudova č.o. 9, Moravská Třebová za 
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vzájemně dohodnutou kupní cenu 500.000,--Kč, s tím, že bude 
uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a po vyhotovení 
geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 956/6 bude uzavřena 
smlouva kupní.   
 

Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  
 
Zastupitelstvo m ěsta ruší:  
 
 1/R/150805 Své usnesení č. 17/S/130605, který schválilo prodej 2608/8 o výměře 

3.775 m2 a pozemku parc.č. 2608/5 o výměře 33 m2, kultura 
zastavěná plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová TJ 
Slovan, Brněnská 19, Moravská Třebová za cenu ve výši 12.000,--Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
  
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH  
 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ukládá:  
 
1/U/150805 
 

Starostovi města do konce roku 2005 předložit výhled rozvoje 
obchodní společnosti Technické služby Moravská Třebová, s.r.o. 
v budoucích letech.  

 
 
 
V Moravské Třebové  17.8.2005 
Zapsala: JUDr. Jana Blahová 
 
 
                                                                                          ………………………. 

                                                                                          RNDr. Josef Ošťádal 
                                                                                             starosta města 
 
 
 
 
Ověřovatelé:         Miloš Beyer                                         ..……………………… 
 
 
 
                              Mgr. Miroslav Muselík                         ..……………………… 


