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Usnesení  
 

z  35. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
04.10.2010 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  za 
účasti 19 členů zastupitelstva města. 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta schvaluje:  
 
1007/Z/041010 Předložený program zasedání zastupitelstva města včetně tisku č. 

13 předloženého na stůl. 
 

1008/Z/041010 Návrh koncepce využití objektu budovy bývalého domova 
penzionu pro důchodce Svitavská 14 dle předloženého návrhu 
Sociálních služeb města Moravská Třebová. 
 
Z: Ing. Emil Maléř, ředitel Sociálních služeb města 
 

1009/Z/041010 Ve věci předloženého návrhu územního plánu následující 
usnesení: 

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
a. Návrh na vydání Územního plánu Moravská Třebová  

zpracovaný pořizovatelem v souladu s ustanovením § 54 
odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

b. Posouzení návrhu Územního plánu Moravská Třebová 
Krajským úřadem Pardubického kraje v souladu s 
ustanovením § 51 stavebního zákona. 

c. Vyhodnocení výsledků projednání Územního plánu 
Moravská Třebová s určeným zastupitelem v souladu s 
ustanovením § 53 odst. 1 stavebního zákona. 

2. Zastupitelstvo města konstatuje ověření ve smyslu ustanovení 
§ 54 odst. 2 stavebního zákona, že návrh Územního plánu 
Moravská Třebová není v rozporu s Politikou územního rozvoje 
ČR 2008, s územně plánovací dokumentací vydanou 
Pardubickým krajem, s výsledkem řešení rozporů, se 
stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu 
Pardubického kraje. 

3. Zastupitelstvo města vydává Územní plán Moravská Třebová 
formou opatření obecné povahy č. 1/2010 v souladu 
s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona,  za použití § 43 
odst. 4 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 171 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších 
předpisů. 
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4. Zastupitelstvo města rozhoduje o námitkách takto: 
a. Ing. G. P., jednatel společnosti GM Trade s.r.o., Poštovní 

6, Moravská Třebová a Gruntová Ludmila, Dr. Janského 
34, Moravská Třebová – NÁMITCE SE ČÁSTEČNĚ 
VYHOVUJE 

b. P. S., Jiráskova 109, Moravská Třebová – NÁMITKA SE 
ZAMÍTÁ 

c. J. N., jednatel společnosti K.Y. International Trade & 
Investment Co., spol.s.r.o., Brněnská 1, M.Třebová – 
NÁMITKA SE ZAMÍTÁ 

Jednotlivé námitky včetně odůvodnění jsou uvedeny v příloze 
č. 3 tabulka D opatření obecné povahy č. 1/2010 

5. Zastupitelstvo města ukládá starostovi oznámit vydání 
Územního plánu Moravská Třebová opatřením obecné povahy 
č. 1/2010 vyvěšením na úřední desce.  

 
Z: Ing. Dušan Sejbal, vedoucí OVUP 
    Ing. Tomáš Kolkop, vedoucí OIRR 
 

1010/Z/041010 Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 10/2010  rozpočtu města, 
kterou budou změněny závazné ukazatele na rok 2010 s  
provedenou změnou oproti předloženému návrhu u rozpočtových 
zdrojů, položky Zapojení zůstatků finančních prostředků na ZBÚ a 
účelových fondech k 31.12.2009 (původně 700 tis. Kč, nově 800 
tis. Kč) a současně u položky rozpočtových výdajů Infrastruktura 
pro sport a volný čas I. etapa (navýšení o 100 tis. Kč na částku 
47.100 tis. Kč) takto (v tis. Kč): 
 

a) závazné ukazatele stanovené radě města 
 

úprava 
rozpočtu

rozpočet 2010
po úpravě

Rozpočtové zdroje:
Rozpočtové příjmy CELKEM 10 957,00 294 905,00
Financování:
Zapojení zůstatků finančních prostředků                                                
na ZBÚ a účelových fondech k 31.12.2009 800,00 24 080,00
Celkové rozpočtové zdroje 11 757,00 318 985,00

Rozpočtové potřeby:
Rozpočtové výdaje CELKEM 11 757,00 313 985,00
Financování:
Splátky jistiny přijatých úvěrů 0,00 5 000,00
Celkové rozpočtové potřeby 11 757,00 318 985,00

rozpočet 2010
před úpravou

283 948,00

23 280,00
307 228,00

302 228,00

5 000,00
307 228,00
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 b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace  

 

úprava 
příspěvku

příspěvek 2010      
po úpravě

I. Mateřská škola, Piaristická 137, Mor. Třebová 1 535,00 30,00 1 565,00
Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179 2 230,00 79,70 2 309,70
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová 952,00 60,00 1 012,00
Kulturní služby města Moravská Třebová 8 293,00 25,00 8 318,00

 příspěvek 2010 
před úpravou

 
 
                             Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
1011/Z/041010 Mimořádný členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí 

Českomoravské pomezí (sídlo: Bří Šťastných 1000, Litomyšl, IČO: 
75115662) ve výši 140.000,- Kč z rozpočtu města na rok 2010, 
který bude použit na spolufinancování projektu „Českomoravské 
pomezí – pět barevných světů“. Příspěvek bude uhrazen na 
základě vystavené faktury pouze v tom případě, že Výbor 
regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod schválí 
poskytnutí dotace na výše jmenovaný projekt. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

1012/Z/041010 Uzavření dodatku č. 2 smlouvy s TJ Slovan Moravská Třebová, 
IČO 43508511, kterým se upravuje výše příspěvku na provoz 
tělovýchovné jednoty v roce 2010 z upravené výše (dle dodatku č. 
1)  8.308.000 Kč na výši 8.628.000 Kč. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

1013/Z/041010 Uzavření dodatku č. 5 smlouvy o spolupráci při zabezpečování 
požární ochrany s obcí Staré Město, se sídlem Staré Město 145, 
IČO 277380, který snižuje původně schválenou výši příspěvku 
města na provoz JPO II (550.000 Kč) v roce 2010 na výši 310.000 
Kč. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

1014/Z/041010 Uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace s obcí Staré 
Město, se sídlem Staré Město 145, IČO 277380, ve výši 240.000 
Kč na pořízení hydraulického vyprošťovacího zařízení popř. na 
rozšíření hasičské zbrojnice s termínem vyúčtování poskytnuté 
dotace nejpozději do 31.12.2011. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
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1015/Z/041010 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. Společenství vlastníků jednotek domu Západní č. p. 1257 a č. 
p. 1258 v Moravské Třebové se sídlem   Moravská Třebová, 
Předměstí, Západní 1257/37 ve výši 51.979 Kč na výměnu 
vchodových dveří u bytového domu Západní č. o. 37 a č. o. 39. 

2. Bytovému družstvu Holandská 1399, se sídlem Moravská 
Třebová, Předměstí, Holandská 1399/4, PSČ 571 01  
v celkové výši 772.924 Kč na dodávku a montáž výtahů na ul. 
Holandská č. o. 2 a č. o. 4 v Moravské Třebové. 

3. Společenství pro dům Jevíčská 903/40, Moravská Třebová, se 
sídlem Moravská Třebová, Předměstí, Jevíčská 903/40, PSČ 
571 01 ve výši 28.970 Kč na osvětlení ve společných 
prostorách domu Jevíčská č. o. 40 v Moravské Třebové. 

 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

1016/Z/041010 Prodej pozemku parc. č. 1120/5, kultura ostatní plocha o výměře 
86 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Tyršova 
za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši  10.320 Kč, která bude 
žadatelem uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující 
před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  
s prodejem, a to ve výši  5.040 Kč. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1017/Z/041010 Prodej pozemku parc. č. 2347/110, kultura trvalý travní porost o 
výměře 34 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Na Stráni za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši  1.360 Kč, 
která bude žadatelem uhrazena před podpisem kupní smlouvy. 
Dále kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady 
související  s prodejem, a to ve výši  5.040 Kč. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1018/Z/041010 Prodej části pozemku parc. č. 1921/3 (jedná se cca o 40 m2) o 
celkové výměře 682 m2, kultura ostatní plocha v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Nerudova k výstavbě 
garáže za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 270,--Kč/m2 a 
nákladů spojených s převodem. 
Nejdřív bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a 
přesná výměra bude po dostavbě garáže určena geometrickým 
plánem, s podmínkou, že bude zajištěn dostatečný prostor pro 
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průjezd vozidel integrovaného záchranného systému.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1019/Z/041010 Prodej pozemku parc. č. 1949, kultura zastavěná plocha o výměře 
23 m2 a pozemku parc. č. 1947/1, kultura ostatní plocha  o výměře 
137 m2, vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Jevíčská za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši  19.200 Kč, 
která bude žadateli uhrazena před podpisem kupní smlouvy.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí:  
 
1020/Z/041010 Předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města. 

 
1021/Z/041010 Předloženou informaci  k řešení doporučením kontrolního výboru 

zastupitelstva města, obsaženým v zápise ze dne 28.07.2010, a 
schváleným zastupitelstvem města 09.08.2010, včetně návrhů 
řešení. 
 

1022/Z/041010 Předloženou zprávu o činnosti rady města od  zasedání 
zastupitelstva města 09.08.2010. 
 

1023/Z/041010 Předložený rozbor hospodaření města k 31.08.2010. 
 

1024/Z/041010 Předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města 
ze dne 29.09.2010. 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ukládá:  
 
1025/Z/041010 Radě města řešit náhradu víceprací na akci Infrastruktura 

způsobené vadami projektu. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
T: poslední zasedání zastupitelstva města v roce 2010 

 
 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta ur čuje:  
 
1026/Z/041010 Ověřovateli zápisu: 

- Miloše Beyera 
- Ing. Josefa Jílka 
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V Moravské Třebové 04.10.2010 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 

RNDr. Josef Ošťádal 
starosta města 

 
JUDr. Miloš Izák                                                            Ing. Václav Mačát 

              místostarosta                                                                 místostarosta 
 


