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Usnesení  
 
ze zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 14.8.2006 
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/140806 Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 12/2006  rozpočtu města, kterou 

budou změněny závazné ukazatele na rok 2006  takto (v tis. Kč): 
 
a) závazné ukazatele stanovené radě města 

úprava 
rozpočtu

rozpočet 2006
po úpravě

Rozpočtové zdroje:
Rozpočtové příjmy CELKEM 459,31 229 795,40
Financování:
Zapojení zůstatků finančních prostředků                                                
na ZBÚ a účelových fondech k 31.12.2005 0,00 22 650,00
bezúročná půjčka - INSTA Prostějov 10 000,00 0,00 10 000,00
Celkové rozpočtové zdroje 459,31 262 445,40

Rozpočtové potřeby:
Rozpočtové výdaje CELKEM 459,31 248 035,40
Financování:
Splátky jistiny přijatých úvěrů 0,00 14 410,00
Celkové rozpočtové potřeby 459,31 262 445,40

247 576,09

261 986,09
14 410,00

rozpočet 2006
před úpravou

229 336,09

22 650,00

261 986,09

 
b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace  
 

úprava 
příspěvku

příspěvek 2006      
po úpravě

II.Mateřská škola Jiráskova 1141, Mor. Třebová 140,00 1 715,70
Kulturní služby města Moravská Třebová 8 012,00 15,00 8 027,00

 příspěvek 2006 
před úpravou

1 575,70

                          
                         Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
 
2/S/140806 Rozpočtové opatření č. 13/2006 rozpočtu města - poskytnutí finančních 

příspěvků  uvedeným subjektům, příspěvky budou uhrazeny 
z vyčleněné rozpočtové rezervy. 

Kruh p řátel hudby v Moravské Třebové 30 000 Kč
pořádání koncertů vážné hudby

PaedDr. Marie Blažková - agentura Arnika 15 000 Kč
účast na soutěžích mažoretek  
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Sdružení Fermáta 20 000 Kč
zabezpečení návštěvy partnerského sboru z Vlaardingenu

Mgr. Jaroslav Jarůšek 8 000 Kč
činnost žákovského flétnového souboru

Charita Svitavy 10 000 Kč
činnost charity (provozní náklady)

CELKEM 83 000 Kč  
 
                        Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
  3/S/140806 Předložený návrh na poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení dle 

obecně závazné vyhlášky města Moravské Třebové č. 4/97 v platném 
znění, o fondu rozvoje bydlení  žadatelům: 

1. Manželům P. J. a M. J., bytem v Moravské Třebové, ul. Farní 8/4, 
na bytovou jednotku. 8/6  tamtéž takto 
- účel 02….…………………………………….40.000,- Kč 

2. Manželům Z. K. a L. K., bytem v Moravské Třebové, ul. 
Lanškrounská 261/45, na bytovou jednotku č. 261/1 tamtéž takto 
- účel 05….…………………………………….80.000,- Kč 

 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

  4/S/140806 Poskytnutí stipendia v souladu s usnesením městského zastupitelstva 
č. 4/S/010797 následujícím studentům: 

1. J. Č., bytem ul. Západní č.o. 11, Moravská Třebová, studentce 
Vysoké školy ekonomické v Praze – finance a účetnictví 

2. K. L., bytem ul. Alšova č.o. 5, Moravská Třebová, studentce 
Vysoké školy pedagogické v Českých Budějovicích 

 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

  5/S/140806 Následující změny v termínech zasedání rady a zastupitelstva 
města v roce 2006: 

1. Rada města 
- původní schválený  termín  17.10. ruší  

2. Zastupitelstvo města 
- původní schválený  termín  30.10. se mění na 16.10. 

 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
 

 6/S/140806 Prodej pozemku parc.č. 3205/1 o výměře 444 m2, kultura trvalý travní 
porost a  pozemku p.č. 3217/2 o výměře 309 m2, kultura trvalý travní 
porost v obci a k.ú. Moravská Třebová, Udánky manželům P. a I. H., 
bytem Udánky č.p. 87 Moravská Třebová za kupní cenu ve výši 
46.500,--Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.   
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Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  7/S/140806 Prodej části pozemku parc.č. 1199/1 o celkové výměře 7.240 m2, 
kultura ostatní plochy v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
ul. Zahradnická k výstavbě garáže M. K., bytem ul. K.Čapka č.o. 36, 
Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 150,--
Kč/m2 a nákladů spojených s převodem s tím, že nejdřív bude 
uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a přesná výměra bude po 
dostavbě garáže určena geometrickým plánem, s podmínkou, že si 
pan Klíč na vlastní náklady vybuduje chybějící část komunikace 
včetně odvodnění. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  8/S/140806 Prodej  pozemku  parc. č. 2080/9 o celkové výměře 184 m2, kultura 
trvalý travní porost v obci Moravská Třebová, Předměstí (Křížový 
vrch) P. Š., bytem Moravská Třebová, ul. Školní č.o. 3 za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 7.600,-- Kč, kterou kupující uhradí takto:  
- 50% před podpisem kupní smlouvy 
- 50% do 30-ti dnů ode dne doručení vlastnických práv. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

  9/S/140806 Prodej pozemku parc.č. 420/17 o výměře 9 m2, kultura zastavěná 
plocha a nádvoří v obci a k.ú. Moravská Třebová, ul. Brněnská M. P., 
bytem nám.T.G.Masaryka č.o. 23, Moravská Třebová za kupní cenu 
ve výši 1.400,--Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy   
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

10/S/140806 Prodej pozemku parc.č. 420/20 o výměře 6 m2, kultura zastavěná 
plocha a nádvoří v obci a k.ú. Moravská Třebová, ul. Brněnská J. Š., 
bytem ul. Brněnská č.o. 12, Moravská Třebová za kupní cenu ve výši 
950,--Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy                            
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

11/S/140806 Prodej spoluvlastnického podílu o vel. id. 72/100 domu č.p. 73 na ul. 
Poštovní č.o. 1 a prodej pozemku parc.č. 238, kultura zastavěná 
plocha o výměře 253 m2 v obci a kat. území Moravská Třebová, část 
Město Ing. P. P., bytem ul. Poštovní č.o. 1, Moravská Třebová za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 1,--Kč s tím, že nejdříve bude 
uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, ve které budou 
zakotveny tyto podmínky: 
- Ing. P. P. uzavře kupní smlouvu ve věci prodeje pouze v případě, 

že obdrží rozhodnutí o přidělení dotace na statické zajištění na 
kulturní památky, které vydá po přezkoumání změny žádosti 
Ministerstvo kultury ČR 
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- město Moravská Třebová vydá souhlas s vybudováním plynové 
přípojky, tj. povolením výkopových prací na ul. Poštovní.     

 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

12/S/140806 Odprodej volných bytových jednotek dle výsledku veřejného 
výběrového řízení, konaného dne 05.08.2006, takto: 

1. bytové jednotky č. 352/9 o velikosti 1+0, II. kategorie v bytovém 
domě č.p. 352 na ul. Olomoucká č.o. 34 v Moravské Třebové, na 
parcele č. 2254/3 v obci a kat. území Moravská Třebová, část 
Předměstí  včetně spoluvlastnického podílu id. 324/10000 na 
společných částech domu, na stavební parcele 2254/3 a 
na venkovních úpravách na výše uvedené stavební parcele včetně 
příslušenství vítěznému účastníkovi veřejného výběrového řízení 
M. H., bytem ul. K.Čapka č.o. 35, Moravská Třebová za cenu ve 
výši 163.000,- Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy. 

2. bytové jednotky č. 343/2 o velikosti 2+1, II. kategorie v bytovém 
domě č.p. 343 na ul. Olomoucká č.o. 44 v Moravské Třebové, na 
parcele č. 2248 v obci a kat. území Moravská Třebová, část 
Předměstí včetně spoluvlastnického podílu id. 2210/10000 na 
společných částech domu, na stavební parcele 2248 a 
na venkovních úpravách na výše uvedené stavební parcele včetně 
příslušenství vítěznému účastníkovi veřejného výběrového řízení 
M. Č., bytem ul. K.Čapka č.o. 7, Moravská Třebová za cenu ve 
výši 390. 000,- Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy. 

 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

13/S/140806 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 3, I. kategorie o 
velikosti 1+1 na ul. Hřebečské č.o. 1 v Moravské Třebové s H. J. a H. 
J. ml., obě trvale bytem Moravská Třebová, Brněnská č.o. 45.  
 

Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

14/S/140806 Podání žádosti o nabytí nepotřebného vojenského majetku do 
vlastnictví Města Moravská Třebová darovací smlouvou podle zákona 
č. 174/2003 Sb. Předmětem převodu bude objekt bydlení č.p. 903 na 
stavebním pozemku parc.č.1850/54, včetně pozemku a objekt – 
ubytovací zařízení č.p. 1450 na stavebním pozemku parc.č. 1850/54, 
včetně pozemku vše v obci a k.ú. Moravská Třebová, část Předměstí, 
ul. Jevíčská.       
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

15/S/140806 Záměr účasti města Moravská Třebová v nově zřizované obecně 
prospěšné společnosti, která bude Vzdělávací a zábavné centrum 
Mladějov provozovat.  
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
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16/S/140806 Posunutí termínu úkolu starosty města usnesení č. 1/U/121205 na 

příští jednání zastupitelstva města. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí:  
 
  1/V/140806 Předložený rozbor hospodaření města Moravská Třebová k 30. 6. 

2006. 
 

  2/V/140806 Předloženou informaci starosty o krocích a jednáních, které byly 
učiněny ve věcí využití budovy bývalého dětského oddělení. 
 

  3/V/140806 Předložené srovnání cenové nabídky Komplexních služeb nakládání 
s odpady na rok 2006 LIKO Svitavy a. s. v návaznosti na místní 
poplatek za provoz systému nakládání s odpadem. 
 

  4/V/140806 Průběžnou informaci o způsobu řešení petice občanů Sušic ve věci 
provozu na místní komunikaci. 
 

  5/V/140806 Předložený způsob a finanční náklady na zesílení únosnosti mostu 
přes Kunčinský potok v souvislosti s peticí občanů Sušic. 
 

  6/V/140806 Způsob, náklady a termín realizace opravy místní komunikace 
v Sušicích v souvislosti s peticí občanů Sušic. 
 

  7/V/140806 Předloženou informaci o realizaci marketingové studie cestovního 
ruchu ve městě. 
 

  8/V/140806 Předloženou informaci starosty o krocích, které byly provedeny ve 
věci možného porušení podmínek mandátní smlouvy mezi městem 
Moravská Třebová a Správou nemovitostí s.r.o. 
 

  9/V/140806 Předloženou zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání 
zastupitelstva města. 
 

10/V/140806 Předloženou zprávu starosty z návštěvy krajanského setkání 
německých občanů Hřebečka v německém Göppingenu ve dnech 4. – 
6.8.2006. 

 
 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta ukládá:  
 
 1/U/140806 Odboru majetku města a komunálního hospodářství podat žádost 

Ministerstvu obrany o převod nepotřebného vojenského majetku, 
poskytnout Ministerstvu obrany spolupráci při přípravě převodu a 
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v případě schválení převodu vládou ČR předložit zastupitelstvu úplný 
text návrhu darovací smlouvy ke schválení.     
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: žádost podat do 31.8.2006 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta:  
 
1/ZM/140806 Ruší své usnesení č. 14/S/061003, kterým schválilo uzavření smlouvy 

o budoucí kupní smlouvě na byt č. 3, I. kategorie o velikosti 1+1 na ul. 
Hřebečské č.o. 1 v Moravské Třebové s M. Ž., bytem Prostějov, 
K.H.Kepky č.o. 3. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2/ZM/140806 Odkládá projednání tisku č. 19 (nesouhlas občanů s odprodejem 
pozemku p.č. 935 na  ul. Lázeňské) na příští zasedání zastupitelstva 
města. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
T: 16.10.2006 
 

3/ZM/140806 Požaduje, v souvislosti se zveřejňovanými  úvahami o umístění 
raketové základny USA na území České republiky, na všech 
Ústavních orgánech ČR uvážlivý postoj, požaduje poskytnutí všech 
informací pro rozhodování občanů a podporuje k této otázce konání 
referenda.   
Zastupitelstvo města souhlasí, aby toto usnesení bylo zasláno, 
prezidentu České republiky, předsedům obou komor Parlamentu ČR 
a předsedovi vlády ČR.  
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
T: 31.8.2006 

 
 
V Moravské Třebové 15.8.2006  
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
                                                                                         ………………………. 

                                                                                          RNDr. Josef Ošťádal 
                                                                                             starosta města 
 
Ověřovatelé:      Eva Olžbutová        ………………………………… 
 
                          Ing. Pavel Charvát  ..…………..…………………… 


