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Usnesení  
 
z  19. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
8.12.2008 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  
za účasti 20 členů zastupitelstva města. 
 
 

Zastupitelstvo m ěsta schvaluje:  
 
475/Z/081208 Předložený návrh programu zasedání zastupitelstva města. 

 
476/Z/081208 Aby volba předsedy a dalších členů finančního výboru zastupitelstva 

města proběhla na základě veřejného hlasování. 
 

477/Z/081208 Následující rozpočtové opatření č. 15/2008 rozpočtu města: 
 

rozpočtové příjmy
700 000,00 Kč

1 711 000,00 Kč
MŽP ČR - Den bez aut a evropský den mobility 17 000,00 Kč

2 428 000,00 Kč

rozpočtové výdaje
Obnova hradebního systému města 700 000,00 Kč

Sociální dávky 1 711 000,00 Kč
Zdravé město 17 000,00 Kč
SDH Sušice - investiční výdaje -10 000,00 Kč
SDH Sušice - provozní výdaje 10 000,00 Kč
TJ Slovan - příspěvek na provoz 100 000,00 Kč
TJ Slovan - investiční dotace -100 000,00 Kč

2 428 000,00 Kčrozpočtové výdaje celkem

Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR - areál zámku

rozpočtové příjmy celkem

Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR - sociální dávky

 
 
                          Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
478/Z/081208 Následující rozpočtové provizorium města Moravské Třebové na      

I. čtvrtletí roku 2009 (v tis. Kč): 
 

Rozpočtové zdroje:
Rozpočtové příjmy CELKEM 58 000,00
Celkové rozpočtové zdroje 58 000,00

Rozpočtové potřeby:
Běžné výdaje 43 550,00
Investiční výdaje 13 200,00
Rozpočtové výdaje CELKEM 56 750,00

Financování:
Splátky jistiny přijatých úvěrů 1 250,00
Celkové rozpočtové potřeby 58 000,00 

 

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
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479/Z/081208 Následující termíny zasedání  zastupitelstva v roce 2009: 
- 2.3., 20.4., 8.6., 10.8., 26.10., 7.12. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
 

480/Z/081208 Předložený návrh vnitřního předpisu č. 7/2008, Zásady pro 
poskytování náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Moravské Třebové, kteří nejsou v pracovním 
nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich 
funkce. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

481/Z/081208 Předložený návrh obecně  závazné  vyhlášky č. 5/2008, kterou se 
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Moravská 
Třebová č. 4/2006, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2007, o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

482/Z/081208 Změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace I. Mateřská škola, 
Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy, v části nemovitý 
majetek  podle předloženého návrhu. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
    Mgr. Jolana Sejbalová, vedoucí OŠK 
 

483/Z/081208 Změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace II. Mateřská škola, 
Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy,v části nemovitý 
majetek  podle předloženého návrhu. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
    Mgr. Jolana Sejbalová, vedoucí OŠK 
 

484/Z/081208 Předloženou mandátní smlouvu mezi městem Moravská Třebová a 
společností Technické služby Moravská Třebová s.r.o. ve věci 
správy systému města při nakládání s komunálním odpadem na 
území města Moravská Třebová pro podnikatele podle 
předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2009.  
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

485/Z/081208 Prodej bytové jednotky č. 88/2 v domě na ul. Zámecké č.p. 88, č.o. 
5a na pozemku parc.č. 208, sestávající se z kuchyně, jednoho 
pokoje a WC (mimo byt) o celkové výměře 26,42 m2 včetně 
spoluvlastnického podílu o vel. 1468/10000 na společných částech 
domu a na výše uvedeném pozemku a podílu na venkovních 
úpravách a vedlejších stavbách v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová G. H., bytem Linhartice č.p. 50, která vzájemně 
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sjednanou kupní cenu ve výši 170.000,--Kč uhradí před podpisem 
kupní smlouvy s tím, že nejdřív bude uzavřena smlouva o budoucí 
kupní smlouvě.    
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

486/Z/081208 Prodej bytové jednotky č. 118/1 o velikosti 2+1 v bytovém domě č.p. 
118, na ul. Cechovní č.o. 1 v obci a kat. území Moravská Třebová, 
část Město včetně spoluvlastnického podílu id. 4159/10000 na 
společných částech domu, stavební parcele č. 140, venkovních 
úpravách a vedlejší stavbě na parcele č. 140 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová V. T., bytem ul. Cechovní č.o. 1, 
Moravská Třebová, která vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
360.000,--Kč uhradí před podpisem kupní smlouvy s tím, že nejdřív 
bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.   
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

487/Z/081208 Odprodej bytových jednotek dle výsledku veřejného výběrového 
řízení, konaného dne 14.11.2008, takto: 
1. bytové jednotky č. 1403/11 v domě na ul. Jiráskově č.p. 1403, 
č.o. 97, na parcele č. 2711/57 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, části obce Předměstí, sestávající se 
z kuchyně, jednoho pokoje, koupelny s WC a chodby o celkové 
výměře 36,48 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 
3448/189546 na společných částech domu a  na výše uvedené 
pozemkové parcele vítěznému účastníkovi veřejného 
výběrového řízení V. V. bytem  Moravská Třebová, ul. Jiráskova 
č.p. 1391, č.o. 111 za cenu ve výši 450.000,--Kč.  

2. bytové jednotky č. 51/2 v domě na ul. Brněnské č.p. 51, č.o. 45 
a, na pozemku parc.č. 302/2 a katastrálním území Moravská 
Třebová, části obce Předměstí, sestávající z kuchyně, jednoho 
pokoje, koupelny s WC a chodby o celkové výměře 53,40 m2 
včetně spoluvlastnického podílu id. 852/10000 na společných 
částech domu a  na výše uvedené pozemkové parcele a podílu 
na venkovních úpravách a vedlejších stavbách vítěznému 
účastníkovi veřejného výběrového řízení M. A., bytem 
M.Mikuláše č.p. 757, Jevíčko za cenu ve výši 374.000,--Kč.  

 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

488/Z/081208 Prodej budovy-objektu bydlení, část obce Předměstí, č.p. 865, ul. 
Bezručova č.o. 39  na pozemku parc. č. 1169, jakož i pozemku 
parc.č. 1169 o výměře 1257 m2, zastavěná plocha a nádvoří 
nacházející se v k.ú. a obci Moravská Třebová do podílového 
spoluvlastnictví stávajícím nájemníkům: 
- J. H., trvale bytem ul. Bezručova 865/39, podíl ve výši 

3390/45215 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 177.320 
Kč, která tento podíl nabude do svého výlučného vlastnictví,  



 Město Moravská Třebová 4 

 Usnesení zastupitelstva města ze dne 8.12.2008 

- J. P., trvale bytem ul. Bezručova 865/39, podíl ve výši 
3870/45215 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 199.780 
Kč, která tento podíl nabude do svého výlučného vlastnictví,  

- E. T., trvale bytem ul. Bezručova 865/39, podíl ve výši 
7935/45215 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 408.680 
Kč, která tento podíl nabude do svého výlučného vlastnictví,  

- J. K., trvale bytem ul. Bezručova 865/39, podíl ve výši 
3546/45215 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 184.620 
Kč, která tento podíl nabude do svého výlučného vlastnictví,  

- V. R., trvale bytem ul. Bezručova 865/39, podíl ve výši 
3550/45215 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 184.800 
Kč, která tento podíl nabude do svého výlučného vlastnictví,  

- manželům R. a M. H., trvale bytem ul. Bezručova 865/39, podíl 
ve výši 8150/45215 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
418.740 Kč, kteří tento podíl nabudou do společného jmění 
manželů,  

- J. D., trvale bytem ul. Bezručova 865/39, podíl ve výši 
3579/45215 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 186.160 
Kč, která tento podíl nabude do svého výlučného vlastnictví,  

- D. K., trvale bytem ul. Bezručova 865/39, podíl ve výši 
3570/45215 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 185.740 
Kč, která tento podíl nabude do svého výlučného vlastnictví,  

- V. S., trvale bytem ul. Bezručova 865/39, podíl ve výši 
4075/45215 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 209.370 
Kč, která tento podíl nabude do svého výlučného vlastnictví,  

- A. H., trvale bytem ul. Bezručova 865/39, podíl ve výši 
3550/45215 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 208.500 
Kč, který tento podíl nabude do svého výlučného vlastnictví. 

Kupní cena bude kupujícími uhrazena do 60 dnů od podpisu kupní 
smlouvy na účet města Moravská Třebová pod příslušným 
variabilním symbolem.    
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

489/Z/081208 Prodej budovy-objektu bydlení, část obce Předměstí, č.p. 903, ul. 
Jevíčská č.o. 40  na pozemku parc. č. 1850/56, jakož i pozemku 
parc.č. 1850/56 o výměře 472 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 
nacházející se v k.ú. a obci Moravská Třebová do podílového 
spoluvlastnictví stávajícím nájemníkům: 
- M. V., trvale bytem ul. Jevíčská 903/40, podíl ve výši 

9163/83358 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 481.430 
Kč, která tento podíl nabude do svého výlučného vlastnictví,  

- manželům Mgr. M. N. a Z.  N., trvale bytem ul. Jevíčská 903/40, 
podíl ve výši 9298/83358 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve 
výši 488.520 Kč, kteří tento podíl nabudou do společného jmění 
manželů,  

- manželům J. a K. R., trvale bytem ul. Jevíčská 903/40, podíl ve 



 Město Moravská Třebová 5 

 Usnesení zastupitelstva města ze dne 8.12.2008 

výši 9343/83358 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
490.890 Kč, kteří tento podíl nabudou do společného jmění 
manželů,  

- manželům Ing. B. K. a Ing. M. K., trvale bytem ul. Jevíčská 
903/40, podíl ve výši 9379/83358 za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 492.780 Kč, kteří tento podíl nabudou do 
společného jmění manželů,  

- manželům E. a L. D., trvale bytem ul. Jevíčská 903/40, podíl ve 
výši 9145/83358 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
480.480 Kč, kteří tento podíl nabudou do společného jmění 
manželů,  

- manželům V. a J. R., trvale bytem ul. Jevíčská 903/40, podíl ve 
výši 9244/83358 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
485.680 Kč, kteří tento podíl nabudou do společného jmění 
manželů,  

- A. L., trvale bytem ul. Jevíčská 903/40, podíl ve výši 9370/83358 
za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 492.300 Kč, která 
tento podíl nabude do svého výlučného vlastnictví,  

- manželům J. B. a R. B., trvale bytem ul. Jevíčská 903/40, podíl 
ve výši 9199/83358 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
483.320 Kč, kteří tento podíl nabudou do společného jmění 
manželů,  

- Bc. M. N., trvale bytem ul. Jevíčská 903/40, podíl ve výši 
9217/83358 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 484.270 
Kč, která tento podíl nabude do svého výlučného vlastnictví. 

Kupní cena bude kupujícími uhrazena do 60 dnů od podpisu kupní 
smlouvy na účet města Moravská Třebová pod příslušným 
variabilním symbolem.    
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

490/Z/081208 Prodej budovy-bytového domu, část obce Město, č.p. 222, ul. Farní 
č.o. 5  na pozemku parc. č. 67/3, jakož i pozemku parc.č. 67/3 o 
výměře 88 m2, zastavěná plocha a nádvoří nacházející se v k.ú. a 
obci Moravská Třebová stávajícím nájemníkům A. a A. P., trvale 
bytem ul. Farní 222/5, Moravská Třebová do jejich společného 
jmění manželů za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
462.370,--Kč, kterou kupující uhradí do 60 dnů od podpisu kupní 
smlouvy na účet města Moravská Třebová pod příslušným 
variabilním symbolem.    
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

491/Z/081208 Prodej  pozemku  parc. č. 3228/15 o celkové výměře 2.249 m2, 
kultura travní porost v Udánkách v obci a k.ú. Moravská Třebová, M. 
a A. A., bytem Moravská Třebová, Udánky č.p. 102 za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 146.710,-- Kč, kterou kupující uhradí 
takto:  
- 50% před podpisem kupní smlouvy  
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- 50% do 30 dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv.  
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

492/Z/081208 Prodej  pozemku parc. č. 247/14 o výměře 170 m2, kultura zahrada 
a pozemku parc.č. 639 o výměře 37 m2, kultura zastavěná plocha 
vše v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové M. N., bytem Boršov č.p. 215 za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 21.500,-- Kč, kterou kupující uhradí 
takto:  
- 50% před podpisem kupní smlouvy  
- 50% do 30 dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

493/Z/081208 Prodej pozemku parc.č. 247/13 o výměře 162 m2, kultura zahrada a 
pozemku parc.č. 638 o výměře 33 m2, kultura zastavěná plocha vše 
v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové Š. N., bytem Boršov č.p. 214 za vzájemně za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 20.400,-- Kč, kterou kupující uhradí 
takto: 
- 50% před podpisem kupní smlouvy  
- 50% do 30 dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

494/Z/081208 Prodej pozemku parc.č. 247/12 o výměře 161 m2, kultura zahrada a 
pozemku parc.č. 637 o výměře 34 m2, kultura zastavěná plocha vše  
v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové M. a B. B., bytem Boršov č.p. 213 za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 20.500,--Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy.   
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

495/Z/081208 Prodej pozemku parc.č. 247/11 o výměře 164 m2, kultura zahrada a   
pozemku parc.č. 636 o výměře 34 m2, kultura zastavěná plocha vše  
v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové P. a M. Š., bytem Boršov č.p. 212 za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 20.700,--Kč, kterou kupující uhradí takto:   
- 50% před podpisem kupní smlouvy  
- 50% do 30 dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

496/Z/081208 Prodej pozemku parc.č. 247/10 o výměře 161 m2, kultura zahrada a 
pozemku parc.č. 635 o výměře 34 m2, kultura zastavěná plocha vše     
v obci Moravská Třebová a katastrální území Boršov u Moravské 
Třebové A. Š., bytem Boršov č.p. 211 za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 20.500,--Kč, kterou kupující uhradí takto: 
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- 50% před podpisem kupní smlouvy  
- 50% do 30 dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

497/Z/081208 Prodej pozemku parc.č. 247/9 o výměře 170 m2, kultura zahrada a 
pozemku parc.č. 634 o výměře 34 m2, kultura zastavěná plocha  
v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové  A. a B. B., bytem Boršov č.p. 210 za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 21.100,--Kč, kterou kupující uhradí takto: 
- 50% před podpisem kupní smlouvy  
- 50% do 30 dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

498/Z/081208 Prodej pozemku  parc. č. 3643 o výměře 74 m2, kultura zahrada a 
pozemku parc.č. 3646 o výměře  55 m2, kultura zahrada vše v obci 
a kat. území Moravská Třebová, část Sušice, J. K., bytem Udánky 
č.p. 70, Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve 
výši 16.000,-- Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

499/Z/081208 Výkup pozemků na ul. Strážnického, a to: 
- pozemek parc.č. 2054/7 o výměře 263 m2, kultura ostatní 

plocha,  
- pozemek parc.č. 2055/13 o výměře 60 m2, kultura orná půda, 
- část pozemku parc.č. 2055/71 o výměře 6.902 m2 (cca 3.350 

m2), kultura orná půda  
od V. S., bytem  Nerudova 18, 571 01 Moravská Třebová za účelem 
výstavby inženýrských sítí a následně rodinných domů za cenu ve 
výši 270,--Kč/1 m2, tj. celkem 991.710,--Kč.    
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 
 

500/Z/081208 Podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí části 
pozemku parc.č. 2040/5 o výměře 12.500 m2, kultura ostatní plocha 
– dle geometrického plánu se bude jednat o pozemek parc.č. 
2040/11 o výměře 2.687 m2, kultura ostatní plocha, v obci a kat. 
území Moravská Třebová z vlastnictví  ČR, Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových  do vlastnictví Města Moravská 
Třebová. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta stanovuje:  
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501/Z/081208 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 
2009 částkou 100,- Kč/1 hod. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta doporu čuje:  
 
502/Z/081208 Radě města  zabývat se doporučeními kontrolního výboru 

zastupitelstva města z jeho jednání dne 26.11.2008. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí:  
 
503/Z/081208 Předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města. 

 
504/Z/081208 Předloženou zprávu o činnosti rady města od  zasedání 

zastupitelstva města 29.10.2008. 
 

505/Z/081208 Následující termíny schůzí rady města v roce 2009: 
- 19.1., 9.2., 16.3., 30.3., 4.5., 25.5., 29.6., 20.7., 31.8., 21.9., 

12.10., 9.11.,  23.11., 21.12. 
 

506/Z/081208 Předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města 
ze dne 26.11.2008. 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta volí:  
 
507/Z/081208 Předsedou finančního výboru zastupitelstva města Ing. Miloše 

Mičku. 
 
 

508/Z/081208 Členy finančního výboru zastupitelstva města: 
- Ing. Marii Nechutovou 
- Ing. Andreje Kašického. 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ur čuje:  
 
509/Z/081208 Ověřovateli zápisu: 

- Ing. Marii Nechutovou 
- Miladu Horákovou 

 
 



 Město Moravská Třebová 9 

 Usnesení zastupitelstva města ze dne 8.12.2008 

V Moravské Třebové 9.12.2008 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 
 
 

RNDr. Josef Ošťádal 
starosta města 

 
 
 

JUDr. Miloš Izák                                                            Ing. Václav Mačát 
            místostarosta                                                                  místostarosta 
 
 


