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Usnesení zastupitelstva města ze dne 24.10.2011

Usnesení
z 10. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 
24.10.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  za 
účasti 19 členů zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města schvaluje:

237/Z/241011 Předložený program zasedání zastupitelstva města.

238/Z/241011 Prodloužení termínu úkolu zastupitelstva města takto:

- úkol č. 188/Z/060611 z původního termínu 15.08.2011 na nový 
termín 05.12.2011.

239/Z/241011 Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 12/2011 rozpočtu města, kterou 
budou změněny závazné ukazatele na rok 2011 takto (v tis. Kč):

a) závazné ukazatele stanovené radě města

úprava 

rozpočtu

rozpočet 2011

po úpravě

Rozpočtové zdroje:

Rozpočtové příjmy CELKEM 7 804,00 256 944,00

Financování:

Zapojení zůstatků finančních prostředků                                                

na ZBÚ a účelových fondech k 31.12.2010 13 400,00 37 790,00

Celkové rozpočtové zdroje 21 204,00 294 734,00

Rozpočtové potřeby:

Rozpočtové výdaje CELKEM 21 204,00 289 734,00

Financování:

Splátky jistiny přijatých úvěrů 0,00 5 000,00

Celkové rozpočtové potřeby 21 204,00 294 734,00

rozpočet 2011

před úpravou

249 140,00

24 390,00

273 530,00

268 530,00

5 000,00

273 530,00

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

240/Z/241011 Uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace se Základní školou
Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy, IČ: 62031813 
ve výši 320.000 Kč, na realizaci projektu Rekonstrukce školního 
hřiště Základní škola Palackého 1351.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

241/Z/241011 Rozpočtové opatření č. 13/2011 rozpočtu města, poskytnutí 
finančního příspěvku Oblastní charitě v Moravské Třebové, se 
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sídlem Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, IČ 65189418 ve 
výši 5 tis. Kč na zakoupení ojetého osobního vozidla pro potřeby 
svých klientů. Příspěvek bude kryt z nespecifikované provozní 
rozpočtové rezervy.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

242/Z/241011 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, žadateli:
- Společenství pro dům Jevíčská 903/40, Moravská Třebová, se 

sídlem  Moravská Třebová, Předměstí, Jevíčská 903/40,  na 
částečnou úhradu  opravy a modernizace topné soustavy 
bytového domu ve výši 18.960 Kč.

Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

243/Z/241011 Podání žádosti o finanční podporu  ze státního rozpočtu v rámci 
dotačního programu Podpora terénní práce 2012 ve výši 220.000 
Kč a současně schvaluje finanční spoluúčast města Moravská 
Třebová ve výši 103.940 Kč.

Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

244/Z/241011 Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011, o místním poplatku ze psů, 
v souladu s předloženým návrhem.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

245/Z/241011 Obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebová č. 7/2011, 
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města 
Moravská Třebová č. 3/2007 o stanovení okruhu, v němž nesmí být 
provozování výherních hracích přístrojů povoleno, v souladu 
s předloženým návrhem.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

246/Z/241011 Předložený návrh zadání Změny č. 1 územního plánu města 
Moravská Třebová (dále Změny č. 1 ÚP).

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

247/Z/241011 Změnu Stanov dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska, týkající se čl. IV - vznik a zánik členství, článku 
VI. - orgány svazku a článku IX. - hospodaření svazku, uvedené v 
návrhu nového úplného znění stanov, zpracovaného na základě 
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schválení záměru změny stanov členskou schůzí svazku dne 
14.06.2011, v souladu s předloženým návrhem.

Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta

248/Z/241011 Aktuální stav v členění města Moravská Třebová takto:

1. Potvrzuje členění města na části obce Město, Předměstí, 
Boršov, Sušice a Udánky.

2. Schvaluje aktuální členění částí obce Moravská Třebová na ulice 
a náměstí takto:

a) Část obce Město: ulice Bránská, Brněnská (č. o. 1, 3, 5, 7, 9), 
Cechovní, Cihlářova, Čs. armády, Farní, Gorazdova (lichá č. 
o.), Hvězdní, Komenského (č. o. 1, 59, 61), Kostelní nám., 
Krátká, Marxova, nám. T. G. Masaryka, Olomoucká  (č. o. 2), 
Piaristická  (sudá č. o.), Pivovarská, Poštovní, Rybní nám. (č. 
o. 1), Stará, Tichá, Zámecká, Zámecké nám., Ztracená.

b) Část obce Předměstí: Alšova, Anenské údolí, B. Němcové, 
Bezručova, Brněnská (mimo č. o. 1, 3, 5, 7, 9), Dr. Janského, 
Dr. Loubala, Dukelská, Dvorní, Garážní, Gorazdova (sudá č. 
o.), Holandská, Hřebečská, Horní, J. K. Tyla, Jánská, Jateční, 
Jevíčská, Jiráskova, Josefská, K. Čapka, Komenského (mimo 
č. o. 1, 59, 61), Křížový vrch, Lanškrounská, Lázeňská, 
Lidická, Mánesova, Míru, Mlýnská, Na Srnčí, Na Stráni, 
Nádražní, Nerudova, Nová, Nové sady, Olivetská hora, 
Olomoucká  (mimo č.o. 2), Palackého, Panenská, Piaristická  
(lichá č. o.), Pod Hamry, Polní, Rybní, Rybní nám.  (mimo č. 
o. 1), Sluneční, Sportovní, Strážnického, Svitavská, Školní, 
Tovární, Třešňová alej, Tyršova, U Písku, Údolní, Vodní, 
Zahradnická, Západní, 9. května.

Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV

249/Z/241011 Prodej podílu ideálních 549/10000 stavební parcely č. 2778 
z celkové výměry 403 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, část 
obce Předměstí na ul. Dr. Janského v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová za  vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
5.972 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

250/Z/241011 Prodej pozemku parc. č. 2364/5 o výměře 21 m2, kultura zastavěná 
plocha  v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Na Stráni 
za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 3.150 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: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

251/Z/241011 Prodej pozemku parc. č. 2172  o výměře 815 m2, kultura zahrada 
v obci a k. ú. Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Horní za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 48.900 Kč, kterou kupující 
uhradí takto: 
- 50 % před podpisem kupní smlouvy
- 50 % do 30 dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

252/Z/241011 Prodej pozemku parc. č. 859 o výměře 120 m2, kultura ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce 
Předměstí, ul. Olomoucká za vzájemně sjednanou kupní cenu ve 
výši 21.600 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

253/Z/241011 Dražební vyhlášku dobrovolné dražby konané dne 26. listopadu 
2011 dle předloženého návrhu v souladu se zákonem č. 
26/2000Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

254/Z/241011 Prodej nemovitostí v souladu s dražební vyhláškou a zákonem č.
26/2000Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů: 

1. Pozemek parc. č. 1944/1 o výměře 735 m2, kultura zahrada, 
pozemek parc. č. 1975/2 o výměře 22 m2, kultura zahrada, 
kultura zahrada a pozemek parc. č. 2040/13 o výměře 15 m2, 
kultura ostatní plocha (tyto tvoří jeden stavební pozemek) vše 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Jevíčská.

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 240.000 Kč

2. Pozemek parc. č. 2771/72 o výměře 964 m2, kultura orná půda v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Dr. Loubala.

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 675.000 Kč                   

3. Pozemek parc. č. 1950/1 o výměře 916 m2, kultura ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, v lokalitě 
„zahradnictví“ na ul. Jevíčská.

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 229.000 Kč                   
Pozemek bude odprodán bez závazku či podmínek ve vztahu 
k jeho dalšímu využití.
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4. Bytový dům na ul. Krátké č. o. 6, č. p. 219, na pozemku p. č. 
234/3 o výměře 191 m2, včetně pozemku, vedlejších staveb a 
venkovních úprav na pozemku, část obce Město v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, sestávající ze 2 volných 
bytových jednotek a 3 nebytových prostor:

- volná bytová jednotka č. 219/1, sestávající z kuchyně, tří 
pokojů, předsíně, spíže, koupelny, WC a sklepní kóje o 
celkové výměře 101,0 m2,

- volná bytová jednotka č. 219/2, sestávající z kuchyně, dvou 
pokojů, předsíně, spíže, koupelny, WC a sklepní kóje o 
celkové výměře 92,5 m2,

- nebytová jednotka č. 219/3 (sklad) obsazená nájemníkem o 
celkové výměře 26,0 m2,

- nebytová jednotka č. 219/4 (klubovna) obsazená nájemníkem 
o celkové výměře 26,0 m2,

- nebytová jednotka č. 219/5 (kanceláře) obsazená 
nájemníkem, sestávající ze dvou kanceláří, sociálního 
zařízení o celkové výměře 27,0 m2.

Výchozí cena domu a pozemku pro dražbu: 1.296.400 Kč

5. Bytový dům na ul. Zámecké č. o. 1a, č. p. 220, na pozemku p. č. 
194/3 o výměře 164 m2, včetně pozemku a vedlejších staveb, 
venkovních úprav na pozemku, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, sestávající ze 2 volných bytových jednotek a 
1 nebytového prostoru:

- volná bytová jednotka č. 220/1, sestávající z kuchyně, dvou 
pokojů, předsíně, spíže, koupelny a WC o celkové výměře 
71,31 m2,

- volná bytová jednotka č. 220/2, sestávající z kuchyně, 
pokoje, koupelny a sklepní kóje o celkové výměře 29,7 m2,

- nebytová jednotka č. 220/3 obsazená nájemníkem, 
sestávající z místnosti s WC o celkové výměře 19,0 m2.

Výchozí cena domu a pozemku pro dražbu: 605.200 Kč

6. Volná bytová jednotka č. 108/3 v domě na ul. Horní č. p. 108, č.
o. 2, na parcele č. 2154 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, části obce Předměstí, sestávající z kuchyně, dvou 
pokojů, koupelny s WC, spíže a chodby o celkové výměře 72,5 
m2 včetně spoluvlastnického podílu 3541/10000 na společných 
částech domu, na výše uvedené pozemkové parcele a podílu na 
venkovních úpravách a vedlejších stavbách.

Výchozí cena bytu pro dražbu: 349.800 Kč

7. Volná bytová jednotka č. 51/4 v domě na ul. Brněnské č. p. 51,č.
o. 45a, na parcele č. 302/2 v obci a katastrálním území 
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Moravská Třebová, části obce Předměstí, sestávající z kuchyně, 
jednoho pokoje, koupelny, WC, spíže, chodby a sklepní kóje o 
celkové výměře 63,9 m2 včetně spoluvlastnického podílu 
825/10000 na společných částech domu, na výše uvedené 
pozemkové parcele a podílu na venkovních úpravách a 
příslušenství na stavební parcele č. 302/2 a ideální 1/6 kůlny na 
parcele č. 302/3 ( levé) a ideální 1/6 stavebního pozemku 
parcely č. 302/3 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
části obce Předměstí.

Výchozí cena bytu pro dražbu: 440.200 Kč

8. Volná bytová jednotka č. 104/5 v domě na ul. Ztracené č. p. 104, 
č. o. 8, na parcele č. 158 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, části obce Město, sestávající z kuchyně, jednoho 
pokoje, koupelny a WC o celkové výměře 29,55 m2 včetně 
spoluvlastnického podílu 863/10000 na společných částech 
domu, na výše uvedené pozemkové parcele a podílu na 
venkovních úpravách a vedlejších stavbách.

Výchozí cena bytu pro dražbu: 198.500 Kč

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

255/Z/241011 Uzavření směnné smlouvy mezi městem Moravská Třebová a 
Nemocnicí Moravská Třebová, komanditní společnost :

1. Nemocnice převede do vlastnictví Města pozemek p. č. 2821/72 
o výměře 509 m2,

2. Město převede do vlastnictví Nemocnice pozemky: p. č. 2803/10 
o výměře 404 m2,  p. č. 2803 o výměře 1 m2 díl označený jako 
„b“, p. č. 2803 o výměře 1 m2 díl označený jako „c“ a p. č. 2803 o 
výměře 1 m2 díl označený jako „e“.

Pozemky vznikly geometrickým plánem č. 2348-472/2011 ze dne 
2. 8. 2011 všechny v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část obce Předměstí.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

256/Z/241011 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí s Nemocnicí 
Moravská Třebová, komanditní společnost, která převede do 
vlastnictví města pozemky p. č. 2820/52 o výměře 80 m2, 2821/74 o 
výměře 73 m2, které vznikly geometrickým plánem č. 2347-
519/2011 ze dne 26.8.2011, pozemek p. č. 2822 o výměře 2512 m2, 
pozemek p. č. 2818 o výměře 238 m2 včetně stavby bez čísla 
popisného/čísla evidenčního na pozemku p. č. 2818, část obce 
Předměstí. Dále pozemky p. č. 2820/1 o výměře 2 m2 díl označený 
jako „s“, p. č. 2820/17 o výměře 1 m2 díl označený jako „f“, p. č. 
2820/17 o výměře 1 m2 díl označený jako „g“, p. č. 2820/17 o 
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výměře 2 m2 díl označený jako „h“, p. č. 2820/17 o výměře 38 m2 díl 
označený jako „j“, p. č. 2820/17 o výměře 32 m2 díl označený jako 
„k“, p. č. 2820/17 o výměře 2 m2 díl označený jako „m“, p. č. 
2820/17 o výměře 1 m2 díl označený jako „o“, p. č. 2820/17 o 
výměře 1 m2 díl označený jako „p“, které vznikly geometrickým 
plánem č. 2348-472/2011 ze dne 2. 8. 2011 všechny v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

257/Z/241011 Uzavření dohody společníků o ukončení účasti ve společnosti, která 
upravuje podmínky ukončení účasti komanditisty města Moravská 
Třebová v  Nemocnici Moravská Třebová, komanditní společnost, 
ke dni 14.11.2011,  podle předloženého návrhu.  

Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

258/Z/241011 Uzavření dohody o změně společenské smlouvy o založení 
společnosti Nemocnice Moravská Třebová, komanditní společnost 
ze dne 11. května 1994, kterou komanditista město Moravská 
Třebová vystoupením ukončuje svoji účast ve společnosti, podle 
předloženého návrhu. 

Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

259/Z/241011 Uzavření dodatku č. 5 společenské smlouvy o založení společnosti 
Nemocnice Moravská Třebová, komanditní společnost ze dne 11. 
května 1994, předmětem kterého je dohoda o vypořádacím podílu a 
likvidačním zůstatku, podle předloženého návrhu. 

Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

260/Z/241011 Podání žádosti o převod pozemků:

Parcela        Výměra m2  Druh pozemku

76/3           60         ostatní plocha
1482/1 703         zahrada
1745/3 957         ostatní plocha
1745/4 1362         ostatní plocha
1745/6 47         ostatní plocha
1745/11 8         ostatní plocha
1745/28 122         ostatní plocha
1745/29 63         ostatní plocha
1745/30 12         ostatní plocha
1745/46 30         ostatní plocha
1745/47 2010         ostatní plocha
1747/5 393         ostatní plocha
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1747/6 81         ostatní plocha
1757/3 238         orná půda
1757/4 1691         orná půda
1758/3 468         ostatní plocha
1770           1310         trvalý travní porost
1907/4 109         zahrada
1946/3 98         zahrada
1946/4 8         zahrada
1946/7 123         zahrada
1946/8 49         zahrada
1954            2394         zahrada
2055/73 9493         orná půda
2056/1 3918         trvalý travní porost
2056/3 133         trvalý travní porost
2327            5776         trvalý travní porost
2329/1 8538         trvalý travní porost
2329/4 1997         trvalý travní porost
2330/1 52         ostatní plocha
2330/2 514         ostatní plocha
2330/3 277         ostatní plocha
2346/14 180         orná půda
2346/16 11         orná půda
2346/21 236         orná půda
2347/3 1952         orná půda
2347/93 493         orná půda
2349/1 66563         orná půda
2349/25 1719         orná půda
2349/26 1531         orná půda
2452/1 3858         trvalý travní porost
2473/1 881         trvalý travní porost
2616/1 953         trvalý travní porost
2616/4 456         trvalý travní porost
2618/2 47         orná půda
2625/16 147         orná půda
2628/2 188         orná půda
2628/3 215         orná půda
2771/4 290         orná půda
2771/40 268         orná půda
2824/2 93         ostatní plocha
2826/2 29008         orná půda
2826/3 24216         orná půda
3036           277         trvalý travní porost
3072/6 36         ostatní plocha
3110/10 15         ostatní plocha
3348/7 210         ostatní plocha
3464/11 205         ostatní plocha
3477/4 38         ostatní plocha
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3497           285         ostatní plocha
3498           1242         zastavěná plocha a nádvoří
3499           659         ostatní plocha
3501           1702         orná půda
3502           618         ostatní plocha
3552/2 54         zahrada
3557/7 822         trvalý travní porost
3612           639         zahrada
3614           313         ostatní plocha
3802/1 516         zahrada
3802/3 53         zahrada
3802/4 71         zahrada

v obci a katastrálním území Moravská Třebová z vlastnictví ČR 
Pozemkového fondu do vlastnictví města Moravská Třebová.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

261/Z/241011 Podání žádosti o převod pozemků:

Parcela Výměra m2 Druh pozemku  Umístění Poznámka           Snímek č.

1745/1    23245        ostatní plocha   Dvorní ul.  pod Pastýřkou            17
2827/13  9232         orná půda          Třešňová alej                                  49
3875/3     54          ostatní plocha    Za průmyslovou zónou Svitavská   52
3875/4     217          ostatní plocha Za průmyslovou zónou Svitavská    52
3876/2   4415          ostatní plocha Za průmyslovou zónou Svitavská    52

v obci a katastrálním území Moravská Třebová z vlastnictví ČR 
Pozemkového fondu do vlastnictví města Moravská Třebová.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

262/Z/241011 Podání žádosti o převod pozemků:

Parcela Výměra m2 Druh pozemku

1408/10 186           ostatní plocha
1408/11 387           ostatní plocha
1410/2 1142           ostatní plocha
1410/3 89           ostatní plocha
1410/5 464           ostatní plocha
1410/9 108           ostatní plocha
1718/7 120           ostatní plocha
1718/8 63           ostatní plocha
1718/13 11           ostatní plocha
1718/15 61           ostatní plocha
1720/3 8           orná půda
1726/3 121           ostatní plocha
1726/4 174           ostatní plocha
1726/5 28           ostatní plocha
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1726/6 47           ostatní plocha
1726/19 60           ostatní plocha
1726/20 66           ostatní plocha
1897/1 454           ostatní plocha
1897/2 271           ostatní plocha
1897/3 541           ostatní plocha
1897/4 603           ostatní plocha
1897/5 529           ostatní plocha
1897/6 67           ostatní plocha
2256/2 1364           ostatní plocha
2256/3 867           ostatní plocha
2266/2 961           ostatní plocha
2266/3 493           ostatní plocha

v obci a katastrálním území Moravská Třebová z vlastnictví ČR 
Ředitelství silnic a dálnic do vlastnictví města Moravská Třebová.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

263/Z/241011 Podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku 
města od Pozemkového fondu České republiky pozemku p. č. 
1946/7 o výměře 123 m2, kultura zahrada a pozemku parc. č. 
1946/8 o výměře 49 m2, vše  v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. U Písku.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

264/Z/241011 Předložené výsledky Fóra Zdravého města z  24.05.2011 a 
následné ověřovací ankety – 10 P Moravské Třebové, stanovení 
jednotlivých garantů a řešení jednotlivých problémů města 
Moravská Třebová.

Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta

Zastupitelstvo města souhlasí:

265/Z/241011 Se zařazením částky 240.000 Kč do rozpočtu města na rok 2012 ve 
vazbě na rozšíření zadání projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí projektu Volnočasový areál Knížecí louka v Moravské 
Třebové dle předloženého návrhu. 

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Zastupitelstvo města neschvaluje:
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266/Z/241011 Změnu usnesení č. 67/Z/140211, kterým bylo schváleno uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě ve věci prodeje části pozemku 
parc. č. 748/5 o výměře cca 40 m2, kultura ostatní plocha o celkové 
výměře 169 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Josefská s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po dostavbě 
dvojgaráže a to s termínem do 31.05.2012.  

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Zastupitelstvo města doporučuje:

267/Z/241011 Radě města zabývat se závěry z kontroly kontrolního výboru 
zastupitelstva města provedené 21.09.2011, uvedenými v příloze č. 
1 zápisu ze dne 12.10.2011.

Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města

Zastupitelstvo města bere na vědomí:

268/Z/241011 Předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města.

269/Z/241011 Předložená stanoviska ředitelky Technických služeb města Bc. 
Gabriely Horčíkové k doporučením kontrolního výboru, uvedeným 
v příloze č. 3 zápisu ze dne 15.08.2011 z následné kontroly 
Aquaparku, provedené dne 24.07.2011.

270/Z/241011 Předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města 
ze dne 12.10.2011.

271/Z/241011 Předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města 
ze dne 19.10.2011.

272/Z/241011 Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro 
strategický rozvoj města ze dne 13.10.2011.

273/Z/241011 Předložený rozbor hospodaření města k 31.08.2011.

274/Z/241011 Předložené informace o stavu realizace projektu Město Moravská 
Třebová – odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace 
ČOV. 

275/Z/241011 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  ve prospěch města
Moravská Třebová a to práva vstupu a vjezdu na pozemky parc. č. 
2802,  2820/1, 2820/34 a pozemky parc. č. 2803/10 a 2820/17 které 
vznikly geometrickým plánem č. 2348-472/2011 ze dne 2. 8. 2011.
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Věcné břemeno bude zřízeno za účelem neomezeného vstupu a 
průjezdu po vyznačeném pozemku za účelem provádění případných 
oprav budovy číslo popisné 480, část obce Předměstí na pozemku 
č. parc. 2803/9 a za účelem přístupu a příjezdu návštěvníků a 
uživatelů této budovy, s právem parkování osobních vozidel všem 
návštěvníkům a uživatelům výše uvedené budovy na parkovišti, 
které je zřízené na pozemku p. č. 2802 a části pozemku p. č. 
2820/17s povinnosti zachování parkovacích míst v počtu 37, slovy 
třicet sedm, a s právem Města jako vlastníka budovy č. p. 480, část 
obce Předměstí na pozemku p. č. 2803/9 vést po vyznačených 
pozemcích inženýrské sítě k uvedené budově, jakož i provádět 
jejich případné opravy.  Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně a 
na dobu neurčitou. Platnost tohoto usnesení je podmíněna 
souhlasným stanoviskem zastupitelstva města a schválením všech 
ujednání, souvisejících s ukončením účasti města v Nemocnici 
Moravská Třebová, komanditní společnosti.

276/Z/241011 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
souhlasu se zřízením stavby ve prospěch města Moravská Třebová 
a to práva umístění, zřízení a provozování stavby „Přeložek 
inženýrských sítí - vodovod, kanalizace, plyn“ na části pozemků p. č. 
2821/1 o výměře 4117 m2, p. č. 2820/17 o výměře 4191 m2, p. č. 
2820/34  o výměře 12757 m2, p. č. 2821/68 o výměře 947 m2  
všechny v obci a katastrálním území Moravská část obce 
Předměstí. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu 
neurčitou. Platnost tohoto usnesení je podmíněna souhlasným 
stanoviskem zastupitelstva města a schválením všech ujednání, 
souvisejících s ukončením účasti města v Nemocnici Moravská 
Třebová, komanditní společnosti.

277/Z/241011 Předložené výsledky Dětského fóra Zdravého města z 12.09.2011 a 
následné ankety.

278/Z/241011 Předloženou zprávu starosty města o pracovní cestě vedení města 
do firmy a města Rehau v SRN ve dnech 04. – 05.07.2011. 

Zastupitelstvo města ukládá:

279/Z/241011 Radě města zabývat se výsledky Dětského fóra Zdravého města 
z 12.09.2011 a následné ankety.

Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města
280/Z/241011 Radě města předložit zastupitelstvu města stanovisko k výsledkům 

Dětského fóra Zdravého města z 12.09.2011 a následné ankety
včetně návrhů opatření.
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Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města
T: 31.03.2011

Zastupitelstvo města :

281/Z/241011 Stahuje z jednání tisk č. 11, obecně závaznou vyhlášku města 
Moravská Třebová č. 4/2011, k zabezpečení veřejného pořádku 
v nočních hodinách.

V Moravské Třebové 24.10.2011
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

JUDr. Miloš Izák
starosta města

Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát
                místostarosta                                                                 místostarosta




