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 Usnesení zastupitelstva města ze dne 19.09.2011 

Usnesení  
 
z 9. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 19.09.2011 
od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  za účasti 19  
členů zastupitelstva města. 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta schvaluje:  
 
231/Z/190911 Předložený program zasedání zastupitelstva města. 

 
232/Z/190911 Rozpočtové opatření č. 9/2011 rozpočtu města - poskytnutí 

investiční dotace ve výši 40 000 Kč TJ Sokol Boršov, IČ:49326899 
na pořízení sekačky k úpravě hrací plochy na hřišti v Boršově. 
Dotace bude uhrazena z vyčleněné rozpočtové rezervy na 
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

233/Z/190911 Uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 
PU/0521/S z Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod k projektu „Infrastruktura pro sport a volný čas 
v Moravské Třebové – I. etapa,“ který je zaregistrován 
v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod pod 
registračním číslem CZ.1.13/2.2.00/09.00521, dle předloženého 
návrhu.  
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

234/Z/190911 V souladu s § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve 
znění pozdějších předpisů uzavření smlouvy o přijetí investičního 
úvěru od České spořitelny a.s. (IČ: 45244782) do výše 40.000.000 
Kč na financování investiční akce Město Moravská Třebová – 
odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV se 
splatností do 15 let bez zajištění (v souladu s předloženým 
návrhem). 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

235/Z/190911 V souladu s § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve 
znění pozdějších předpisů uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. 
10759/11/LCD o přijetí investičního úvěru od České spořitelny a.s. 
(IČ: 45244782) v souladu s předloženým návrhem. Platnost 
usnesení je podmíněna obdržením kladného právního stanoviska 
k možnosti uzavření dodatku č. 1 ve vazbě na původní úvěrovou 
smlouvu a realizované výběrové řízení. 
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Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

236/Z/190911 Rozpočtové opatření č.   10/2011 rozpočtu města: 
 

rozpo čtové zdroje : 
investiční úvěr na realizaci projektu Odkanalizování Udánek, Sušic, 
Boršova a modernizace ČOV  15.000.000 Kč 

rozpo čtové pot řeby:  
investiční výdaje - projekt Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a 
modernizace ČOV 15.000.000 Kč 
Platnost usnesení je podmíněna obdržením kladného právního 
stanoviska k možnosti uzavření dodatku č. 1 úvěrové smlouvy č. 
10759/11/LCD ve vazbě na původní úvěrovou smlouvu a 
realizované výběrové řízení. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
V Moravské Třebové 19.09.2011 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát 

                místostarosta                                                                  místostarosta 
 


