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Usnesení  
 

ze zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské 
Třebové na ul. Olomoucké za účasti 19 členů zastupitelstva města. 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta schvaluje:  
 
 1/S/121205 Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: 
 
rozpočtové příjmy

480 000,00 Kč
Dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 5 482 000,00 Kč
Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR - aktivní politika zaměstnanosti 14 551,00 Kč
Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR - odborný lesní hospodář 367 487,00 Kč

1 500 000,00 Kč
14 400,00 Kč

Přijaté náhrady EKO KOM 345 000,00 Kč
8 203 438,00 Kč

rozpočtové výdaje
480 000,00 Kč

Sociální dávky 5 482 000,00 Kč
I. MŠ Piaristická - příspěvek na absolvenstské místo 14 551,00 Kč

Lesní hospodářství 367 487,00 Kč
Lesní hospodářství 14 400,00 Kč

1 500 000,00 Kč
345 000,00 Kč

KD Boršov - rekonstrukce elektroinstalace 100 000,00 Kč

25 000,00 Kč

-100 000,00 Kč
100 000,00 Kč

ČOV - doplnění technologie -70 000,00 Kč
Rekonstrukce soutokové šachty - ulice Údolní (proj. dok.) 70 000,00 Kč
Rozpočtová rezerva -125 000,00 Kč

8 203 438,00 Kčrozpočtové výdaje celkem

Dotace od MV ČR - laserový měřič rychlosti

Dotace od PK - obnova a výchova porostů

Dotace od PK - rozšíření inž. sítí - průmyslová zóna

rozpočtové příjmy celkem

Inv. akce - prevence kriminality - laserový měřič rychlosti

Činnost místní správy - prov. výdaje - informatika
Investice informatika

Činnost místní správy - prov. výdaje - úprava střechy radnice 
proti holubům

Inv. akce - rozšíření inženýrských sítí prům. zóna
Sběr a svoz komunálních odpadů

 
 
                        Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
 
 2/S/121205 Následující rozpočtové provizorium města Moravská Třebová na I. 

čtvrtletí roku 2006 takto: 
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Rozpočtové zdroje:
Rozpočtové příjmy CELKEM 42 460,00

Financování:
Zapojení zůstatku finančních prostředků na 
ZBÚ
a účelových fondech k 31.12.2005 4 800,00
Celkové rozpočtové zdroje 47 260,00

Rozpočtové potřeby:
Běžné výdaje 40 810,00
Investiční výdaje 2 950,00
Rozpočtové výdaje CELKEM 43 760,00

Financování:
Splátky jistiny přijatých úvěrů 3 500,00
Celkové rozpočtové potřeby 47 260,00 

 
                        Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
 
 3/S/121205 Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2005, kterou se mění a doplňuje 

obecně závazná vyhláška města Moravské Třebové č. 6/2004 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle 
předložené varianty č. 2. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

 4/S/121205 Předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Moravské Třebové 
č. 9/2005 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 
veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních 
podniků k zajištění veřejného pořádku.  
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

 5/S/121205 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 2006 
částkou 100,- Kč/1 hod. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

 6/S/121205 Prodej  pozemku  parc. č. 2704/3 o celkové výměře 18 m2, kultura 
zastavěná plocha a nádvoří v obci Moravská Třebová, ul. Svitavská L. 
J., bytem Moravská Třebová, ul. Svitavská č.o. 46 za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 2.800,-- Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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 7/S/121205 Uzavření dodatku ke kupní smlouvě uzavřené mezi městem 
Moravská Třebová a slečnou K. E., bytem ul. Zahradnická č.o. 5, 
 Moravská Třebová ve věci změny využití pozemku parc.č. 2771/21 
v obci a kat.území Moravská Třebová, část Předměstí v lokalitě Dr. 
Loubala jako zahrada.   
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

 8/S/121205 Změnu svého usnesení č. 10/S/130605 ze dne 13.6.2005 ve věci 
prodeje části pozemku parc.č. 2936/6 o výměře 4.300 m2 v Městské 
průmyslové zóně společnosti ATEK, s.r.o., a to v části Podmínky 
prodeje, bod 5 takto:   

Původní znění:  
V případě, že kupující na předmětném pozemku nevybuduje stavbu 
lakovny plastových výlisk ů a tato nebude zkolaudována a 
provozuschopná nejpozději do 31.12.2010, zaváže se uhradit 
prodávajícímu kupní cenu za 1m2 pozemku ve výši 161,--Kč. 

Nové znění:  
V případě, že kupující na předmětném pozemku nevybuduje stavbu, 
která bude svým charakterem sloužit hlavnímu p ředmětu 
podnikání kupujícího, tj. zhotovování plastových vý lisk ů, a tato 
stavba nebude zkolaudována a provozuschopná nejpozději do 
31.12.2010, zaváže se uhradit prodávajícímu kupní cenu za 1m2 
pozemku ve výši 161,--Kč.  
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, MAN 
 

 9/S/121205 Uzavření dodatku ke kupní smlouvě na pozemek p.č. 2936/12 
v Městské průmyslové zóně manželům J. a J. Š., ve kterém bude 
v článku VI. závazek kupujícího  
- vybudovat lisovnu na tváření plastů 
nahrazen závazkem kupujícího 
- vybudovat stavbu, která bude svým charakterem sloužit hlavnímu 

předmětu podnikání kupujícího 
Součástí dodatku bude dále závazek kupujícího vybudovat do 
31.12.2010 další stavbu, která bude svým charakterem sloužit 
hlavnímu předmětu podnikání kupujícího. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, MAN 
 

10/S/121205 Projekt regenerace panelového sídliště Západní Moravská Třebová. 
 
Z: Ing. Tomáš Kolkop, vedoucí OIRR 
 

11/S/121205 Aktualizovaný Program regenerace Městské památkové rezervace 
Moravská Třebová. 
 
Z: Ing. Tomáš Kolkop, vedoucí OIRR 
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12/S/121205 Poskytnutí mimořádné investiční dotace ve výši 706.098,- Kč na  
projekt Integrovaný systém nakládání s odpady – sběrné dvory 
Svitavska.  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

13/S/121205 Změnu názvu výboru zastupitelstva města takto: 

- původní název: Výbor pro řízení a monitorování realizace 
strategického plánu rozvoje města 

- nový název: Výbor pro strategický rozvoj města 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, MAN 
 

14/S/121205 Odklad předložení úkolu (usnesení č. 2/U/311005) předsedovi výboru 
pro strategický rozvoj města projednat předložený návrh koncepce 
cestovního ruchu a předložit stanovisko do příštího zasedání 
zastupitelstva města. 
 
Z: Vladimír Moravec, předseda výboru 
 

15/S/121205 Následující termíny zasedání  rady a zastupitelstva v roce 2006: 

- rada: 17.1., 14.2., 21.3., 4.4., 9.5., 30.5., 4.7., 25.7., 5.9., 26.9., 
17.10., 14.11.,  28.11., 27.12. (středa) 

- zastupitelstvo: 27.2., 18.4.(úterý), 12.6., 14.8., 30.10., 11.12. 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta neschvaluje:  
 
 1/N/121205 Uzavření kupní smlouvy na výkup části pozemku parc.č. 945/6, 

vedeného ve zjednodušené evidenci v k.ú. Moravská Třebová o 
výměře cca 415 m2 od Ing.V. S., bytem ul. Nerudova č.o. 9, Moravská 
Třebová za cenu ve výši 390 Kč/1 m2 s tím, že nejdříve bude 
uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a přesná výměra 
pozemku bude určena geometrickým plánem.   
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta stanovuje:  
 
1/ST/1212105 Výši stočného od 1. 1. 2006 na 22,57 Kč bez DPH (23,70 Kč vč. 5% 

DPH). 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí:  
 
  1/V/121205 Předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města. 

 
 2/V/121205 Předložené možné varianty využití budovy a areálu bývalého 
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dětského oddělení Nemocnice Moravská Třebová. 
 

 3/V/121205 Předloženou zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání 
zastupitelstva města. 
 

 4/V/121205 Předložený výhled dalšího rozvoje organizace Technické služby 
Moravská Třebová s.r.o.  
 

 5/V/121205 Předloženou informaci o řešení odkanalizování aglomerace Moravská 
Třebová. 
 

 6/V/121205 Předloženou cenovou nabídku komplexních služeb nakládání 
s odpady na rok 2006 firmou LIKO Svitavy a.s. 
 

 7/V/121205 Předloženou souhrnnou zprávu o provozu Moravskotřebovského 
aquaparku v plaveckých sezónách 2004, 2005. 
 

 8/V/121205 Předložené 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. 
 

 9/V/121205 Předložený dopis J. H. k projektu EVO Opatovice. 
 

10/V/121205 Předložený dopis Hnutí DUHA k projektu EVO Opatovice. 
 

11/V/121205 Předložené informace ve věci nájemného v bytě č. 8 na ul. Školní č.o. 
4 v Moravské Třebové, jehož uživatelem je L. Š..  
 

12/V/121205 Předložený aktuální Plán zdraví a kvality života obyvatel města 
Moravská Třebová v rámci projektu Zdravé město. 
 

13/V/121205 Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro řízení a 
monitorování realizace strategického plánu rozvoje města ze dne 
28.11.2005. 
 

14/V/121205 Předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze 
dne 5.12.2005. 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ukládá:  
 
 1/U/121205 Starostovi města rozpracovat předložené varianty využití budovy a 

areálu bývalého dětského oddělení Nemocnice Moravská Třebová 
v návaznosti na nové plánovací období evropských strukturálních 
fondů. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města  
T: 30.6.2006 
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 2/U/121205 Starostovi města dopracovat předloženou koncepci cestovního ruchu 
města Moravská Třebová a to na základě připomínek výboru 
zastupitelstva města pro řízení a monitorování realizace strategického 
plánu rozvoje města. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města  
T: 12.6.2006 
 

 3/U/121205 Starostovi města vyzvat Státní energetickou inspekci k přešetření 
údajů obsažených ve zprávě Problematika objektu Svitavská 7, 
předložené finančním výborem. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
T: 15.12.2005 
 

 4/U/121205 Starostovi města zajistit provedení nezávislé hloubkové kontroly 
smluvních činností včetně hospodaření, které pro město Moravská 
Třebová vykonává Správa nemovitostí Moravská Třebová, s.r.o. na 
základě uzavřené mandátní smlouvy. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
T: 30.6.2006 
 

 5/U/121205 Starostovi města uskutečnit v objektu Svitavská 7 neodkladně místní 
šetření za účelem ověření zjištěných závad a to za účasti: 
- zástupců vedení města 
- odboru investičního a regionálního rozvoje městského úřadu 
- odboru majetku města a komunálního hospodaření městského 

úřadu 
- generálního dodavatele stavby 
- finančního výboru zastupitelstva města 
- kontrolního výboru zastupitelstva města. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
T: 20.12.2005 
 

 6/U/121205 Radě města posoudit cenovou nabídku LIKO a.s. v návaznosti na 
místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálním 
odpadem. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
T: 31.3.2006 
 

 7/U/121205 Radě města prověřit řádné plnění smlouvy na pronájem restauračního 
zařízení v areálu aquapark. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
T: 30.4.2006 
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 8/U/121205 Místostarostce města zabezpečit nové právní posouzení 
předloženého návrhu na prominutí pohledávek (tisk č. 8). 
 
Z: Ing. Marie Nechutová, místostarostka  
T: 31.3.2006 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta:  
 
1/ZM/121205 Volí Vítězslava Škrabala členem výboru zastupitelstva města pro 

strategický rozvoj města . 
 

2/ZM/121205 Volí Mgr. Alenu Podhornou členkou finančního výboru zastupitelstva 
města. 
 

3/ZM/121205 Odkládá projednání tisků: 
- č. 1/4 (koncepce cestovního ruchu města Moravská Třebová) na 
červnové zasedání zastupitelstva města  

 
4/ZM/121205 Stahuje z jednání tisk č. 8 (návrh na prominutí pohledávek). 

 
5/ZM/121205 Nepřijalo usnesení k tisku č. 9 (žádost M. K. o umožnění splátek). 
 
 
 
V Moravské Třebové 13.12.2005 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 
                                                                                          ………………………. 

                                                                                          RNDr. Josef Ošťádal 
                                                                                             starosta města 
 
 
 
 
Ověřovatelé:     MVDr. Ivo Švec            ………………………………… 
 
 
                         Eva Olžbutová              ………………………………… 
 
 


