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Usnesení  
 

z  28. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 
od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová  za účasti 
20 členů zastupitelstva města. 
 
 

Zastupitelstvo m ěsta schvaluje:  
 
784/Z/071209 Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: 

 

rozpočtové příjmy
105 100,00 Kč
244 300,00 Kč
55 400,00 Kč

7 926 000,00 Kč
561 000,00 Kč

Neinv. příjaté dotace od Pardubického kraje - obnova a výchova porostů 3 540,00 Kč
Neinv. příjaté dotace od Pardubického kraje - restaurování Kalvárie 200 000,00 Kč

9 095 340,00 Kč

rozpočtové výdaje
Mateřská škola Boršov - oprava objektu 5 000,00 Kč
ZŠ Kostelní nám. - opravy - výměna okapů a parapetů na nové budově 65 000,00 Kč

Sociální dávky - příspěvek na péči, hmotná nouze 7 926 000,00 Kč

Lesní hospodářství - činnost OLH 244 300,00 Kč

Lesní hospodářství - meliorační a zpevňující dřeviny 55 400,00 Kč
Lesní hospodářství - obnova a výchova porostů 3 540,00 Kč
TJ Slovan - příspěvek na provoz 133 000,00 Kč
Městská policie (provozní výdaje) - rozšíření kamerového systému -70 000,00 Kč
Mzdové a provozní výdaje městského úřadu - SPOD 105 100,00 Kč
Činnost místní správy - ostatní osobní výdaje 20 000,00 Kč
Činnost místní správy - náhrady mezd v době nemoci -20 000,00 Kč
Činnost místní správy - projekt Vzdělávání v eGON centru Mor. Třebová 345 000,00 Kč
Inv. výdaje implementace eGovernmentu -345 000,00 Kč
Provozní výdaje - demolice provozních budov areálu zahradnictví Jevíčská 1 230 000,00 Kč
Inv. výdaje - demolice provozních budov areálu zahradnictví Jevíčská -1 230 000,00 Kč
Vratka kauce  - Kostelní nám. 1 50 000,00 Kč
Protipovodňová ochrana - pořízení srážkoměru 10 000,00 Kč
Rozsáhlejší opravy majetku - regenerace MPR 561 000,00 Kč
Inv.výdaje - ZŠ Palackého - vestavba šaten do objektu kotelny 40 000,00 Kč
Inv. výdaje - ZŠ Kostelní nám. - výměna okapů a parapetů na budově -65 000,00 Kč
Investiční výdaje - rozšíření kamerového systému 70 000,00 Kč
Restaurování sousoší Kalvárie - 1 etapa 200 000,00 Kč
Rozpočtová rezerva na krizové řízení -10 000,00 Kč
Provozní rozpočtová rezerva -228 000,00 Kč

9 095 340,00 Kč

Ostatní neinv. dotace ze všeobec. pokl. správy SR - SPOD

Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR - regenerace MPR

rozpočtové výdaje celkem

Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR - činnost OLH

rozpočtové příjmy celkem

Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR - sociální dávky
Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR - meliorační a zpevňující dřeviny

 
                         Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
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785/Z/071209 Následující rozpočtové provizorium města Moravské Třebové na     
I. čtvrtletí r. 2010 (v tis. Kč): 
 
Rozpočtové zdroje:
Rozpočtové příjmy CELKEM 56 300,00

Financování:
Zůstatky prostředků na účtech města 6 480,00
Celkové rozpočtové zdroje 62 780,00

Rozpočtové potřeby:
Běžné výdaje vč. rozsáhlejších oprav 43 100,00
Investiční výdaje 18 380,00
Rozpočtové výdaje CELKEM 61 480,00

Financování:
Splátky jistiny přijatých úvěrů 1 300,00
Celkové rozpočtové potřeby 62 780,00

 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

786/Z/071209 Následující termíny zasedání  zastupitelstva v roce 2010: 
- 1.2., 1.3., 19.4., 7.6., 9.8., 25.10., 6.12. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
 

787/Z/071209 Uzavření smlouvy s Regionem Moravskotřebovska a Jevíčska,  se 
sídlem nám. T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová, IČO 
69834458 o poskytnutí členského příspěvku v roce 2009 ve výši 
275.100,- Kč (25 Kč na 1 obyvatele města). 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

788/Z/071209 Uzavření dodatku č. 2 smlouvy s TJ Slovan Moravská Třebová, IČO 
43508511, kterým se mění výše příspěvku na provoz tělovýchovné 
jednoty v roce 2009 z upravené výše 5.691.000,- Kč na novou výši 
5.824.000,- Kč. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

789/Z/071209 Prominutí pohledávky příspěvkové organizace Kulturní služby 
Moravská Třebová ve výši 30.000,- Kč v souladu s předloženým 
návrhem. 
 
Z: Mgr. Jindřich Kos, zástupce ředitele Kulturních služeb města 
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790/Z/071209 Dodatečně prominutí pohledávek dlužných částek příspěvku na 
výživu, které podle zákona č. 111/2006 Sb. od 1. 1. 2008  nelze 
vymáhat, v souladu s předloženým návrhem.   
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

791/Z/071209 Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o půjčce z FRB, kterým se mění 
výše poskytnuté půjčky, podle předloženého návrhu.  
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

792/Z/071209 Předloženou variantu č. 4 pro využití bývalého dětského 
oddělení nemocnice, tj. budovu zakonzervovat, odložit 
rozhodnutí o jejím využití. 
 
Z: Ing. Václav Mačát, místostarosta 
 

793/Z/071209 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů v souladu s předloženým 
návrhem. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

794/Z/071209 Prodej pozemku parc.č. 2267/2, kultura zastavěná plocha o celkové 
výměře 47 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Olomoucká, každému kupujícímu ideální ½ pozemku za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 13.070,--Kč, která bude žadateli 
uhrazena takto: 
- 50% před podpisem kupní smlouvy  
- 50% do 30ti dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv.  
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

795/Z/071209 Prodej pozemku parc.č. 2357/2, kultura zahrada o celkové výměře 
375 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Na Stráni  
za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 23.200,--Kč, která bude 
žadatelem uhrazena před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

796/Z/071209 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ve věci prodeje 
pozemku parc.č. 1946/11, kultura zahrada o celkové výměře 771 m2 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Jevíčská, s tím,  
že kupní smlouva bude uzavřena po uhrazení kupní ceny dle 
usnesení 756/Z/261009, kterým byl schválen odprodej stavebních 
parcel dle výsledku veřejného řízení konaného dne 10.10.2009.       
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Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

797/Z/071209 Výkup pozemku p.č. 610/1 kultura zahrada o výměře  216 m2 v obci 
Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové do majetku Města Moravská Třebová za cenu 21.600,--Kč. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

798/Z/071209 Vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem domu č.p. 60 v částí 
obce Město na st. p.č. 246/1 a domu č.p. 213 v části obce Město na 
st. p.č. 246/3, vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová 
takto:  
1. Výlučným vlastníkem nemovitosti domu č.p. 213 v části obce 

Město na st. p.č. 246/3 se stanou a do společného jmění 
manželů jej nabudou, a to dnem zápisu jejich výlučného 
vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

2. Výlučným vlastníkem nemovitosti domu č.p. 60 v části obce 
Město na st. p.č. 246/1 se stane a do vlastnictví jej nabude 
město Moravská Třebová, a to dnem zápisu jeho výlučného 
vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

799/Z/071209 Podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí: 
1. pozemku parc.č. 864/8 o výměře 52 m2, kultura ostatní plocha,  
2. pozemku parc.č. 864/7 o výměře 158 m2, kultura ostatní plocha,  
3. pozemku parc.č. 864/9 o výměře 97 m2, kultura ostatní plocha,  
4. pozemku parc.č. 864/10 o výměře 139 m2, kultura ostatní 

plocha,   
vše v obci a kat. území Moravská Třebová z vlastnictví 
Pardubického kraje do vlastnictví Města Moravská Třebová. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 

 
 
 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta stanovuje:  
 
800/Z/071209 V souladu s ustanovením článku 3 odstavce 1 vnitřního předpisu č. 

7/2008 výši náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Moravské Třebové, kteří nejsou v pracovním 
nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich 
funkce na rok 2010 částkou 100,- Kč/1 hod. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
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Zastupitelstvo m ěsta doporu čuje:  
 
801/Z/071209 Radě města zabývat se návrhem usnesení z jednání kontrolního 

výboru zastupitelstva města dne 25.11.2009. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí:  
 
802/Z/071209 Předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města. 

 
803/Z/071209 Předložené informace k řešení doporučení finančního výboru 

zastupitelstva města ze dne 19.10.2009, schválených 
zastupitelstvem města 26.10.2009. 
 

804/Z/071209 Předložené stanovisko Mgr. Jiřího Kose, zástupce ředitelky 
Kulturních služeb města Moravská Třebová, k doporučením 
kontrolního výboru zastupitelstva města, obsaženým v zápise ze 
dne ze dne 22.7.2009, příloze č. 2. 
 

805/Z/071209 Předloženou informaci  k doporučením kontrolního výboru 
zastupitelstva města, obsaženým v zápise ze dne ze dne 
14.10.2009, a schváleným zastupitelstvem města 26.10.2009. 
 

806/Z/071209 Předloženou zprávu o činnosti rady města od  zasedání 
zastupitelstva města 26.10.2009. 
 

807/Z/071209 Následující termíny schůzí rady města v roce 2010: 
- 18.1., 15.2., 15.3., 29.3., 3.5., 24.5., 28.6., 19.7., 30.8., 20.9., 

11.10., 8.11.,  22.11., 20.12. 
 

808/Z/071209 Předložené vyúčtování příjmů a výdajů při soutěži Národní 
šampionát mažoretek. 
 

809/Z/071209 Předložený zápis z jednání kontrolního výboru  zastupitelstva města 
ze dne 25.11.2009. 

810/Z/071209 Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro 
strategický rozvoj města ze dne 24.11.2009. 
 

 Doporučení výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj ze 
dne 24.11.2009 dle předloženého zápisu: 
1. ve věci záměru obchodního centra v prostoru areálu bývalé pily 

a areálu Hedvy na Lanškrounské ulici, 
2. ve věci prodeje pozemku parc.č. 1745/49 o výměře 8 m2 a 

pozemek parc.č. 1745/50 o výměře 112 m2 vše  v obci a kat. 
území Moravská Třebová na ulici Dvorní. 
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811/Z/071209 Předložený zápis z jednání finančního výboru ze dne 30.11.2009 

včetně výstupů. 
 

812/Z/071209 Předloženou pracovní verzi nového územního plánu města 
Moravská Třebová. 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ukládá:  
 
813/Z/071209 Radě města dopracovat podklady pro konečnou kalkulaci poplatku za 

komunální odpad pro rok 2010, včetně dopadů do rozpočtu města na 
rok 2010. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
T: v rámci řádného rozpočtu města na rok 2010 
 

814/Z/071209 Vedení města jednat a zajistit generální opravu komunikací ve městě 
využívaných pro objížďku v průběhu opravy komunikace I/35. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta:  
 
815/Z/071209 Vyslovuje poděkování Policii ČR a Městské policii Moravská Třebová 

za činnost během objížďky v rámci opravy komunikace I/35. 
 

816/Z/071209 Nepřijalo usnesení k tiskům: 
- č. 16 (Záměr výstavby OBCHODNÍ CENTRUM I. a II.), 
- č. 17 (Žádost společnosti espacio s.r.o. o předběžné vyjádření 

města k možné realizaci fotovoltaické elektrárny). 
 

817/Z/071209 Stahuje z jednání předloženou písemnost: „otevřený dopis – výzva 
zastupitelům města Moravská Třebová“ pro její bezpředmětnost. 

 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta ur čuje:  
 
818/Z/071209 Ověřovateli zápisu: 

- Miloš Beyer 
- Mgr. Pavel Vaňkát 

 
 
V Moravské Třebové 7.12.2009 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
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RNDr. Josef Ošťádal 
starosta města 

 
 

JUDr. Miloš Izák                                                            Ing. Václav Mačát 
               místostarosta                                                                 místostarosta 
 


