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Usnesení  

 
z  15. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
11.8.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za 
účasti 19 členů zastupitelstva města. 
 
 

Zastupitelstvo m ěsta schvaluje:  
 
388/Z/110808 Předložený návrh programu zasedání zastupitelstva města. 

 
389/Z/110808 Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 10/2008 rozpočtu města, kterou 

budou změněny závazné ukazatele na rok 2008  takto (v tis. Kč): 
 
a) závazné ukazatele stanovené radě města 

 

úprava 
rozpočtu

rozpočet 2008
po úpravě

Rozpočtové zdroje:
Rozpočtové příjmy CELKEM 10 725,00 217 004,00
Financování:
Zapojení zůstatků finančních prostředků                                                
na ZBÚ a účelových fondech k 31.12.2007 0,00 23 100,00
Celkové rozpočtové zdroje 10 725,00 240 104,00

Rozpočtové potřeby:
Rozpočtové výdaje CELKEM 10 725,00 230 534,00
Financování:
Splátky jistiny přijatých úvěrů 0,00 9 570,00
Celkové rozpočtové potřeby 10 725,00 240 104,00

rozpočet 2008
před úpravou

206 279,00

23 100,00

229 379,00

229 379,00

219 809,00

9 570,00

 
 
 b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace  

úprava 
příspěvku

příspěvek 2008      
po úpravě

I.Mateřská škola Piaristická 137, Mor. Třebová 1 834,00 40,00 1 874,00
Kulturní služby města Moravská Třebová -10,00 8 448,00
Základní umělecká škola Moravská Třebová 80,00 1 595,00
Sociální služby města Moravská Třebová 500,00 3 200,00

 příspěvek 2008 
před úpravou

8 458,00

2 700,00
1 515,00

 
                          Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
390/Z/110808 Rozpočtové opatření č. 11/2008 rozpočtu města - poskytnutí 

finančních příspěvků  uvedeným subjektům, příspěvky budou 
uhrazeny z vyčleněné rozpočtové rezervy. 
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TJ Sokol Boršov 35 000 Kč
výroba nových střídaček a přepažení kabin

TJ Slovan Moravská Třebová - oddíl volejbalu 0 Kč
uspořádání volejbalového turnaje družstev

Společnost přátel Galerie umělecké fotografie 15 000 Kč
účast na výstavě fotografií v Polsku (Lodž)

CELKEM 50 000 Kč  
 
                          Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
391/Z/110808 Předložený vzor Smlouvy o poskytnutí stipendia městem Moravská 

Třebová. 
 
Z: Mgr. Jolana Sejbalová, vedoucí OŠK 
 

392/Z/110808 Poskytnutí stipendia studentům V. Š., bytem ul. Jiráskova č.o. 84, 
Moravská Třebová a T. N., bytem ul. B. Němcové č.o. 6, Moravská 
Třebová. 
 
Z: Mgr. Jolana Sejbalová, vedoucí OŠK 
 

393/Z/110808 Zahraniční služební cestu Ing. Miroslava Netolického a Ing. Pavla 
Šafaříka do ukrajinského města Romny ve dnech 31.8. – 5.9.2008. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

394/Z/110808 Prodej nemovitosti domu č.p. 1474 na pozemku parc.č. 2711/93 o 
výměře 262 m2, kultura zastavěná plocha, včetně pozemku, na ul. 
Holandské č.o. 5 v Moravské Třebové dle výsledku veřejného 
výběrového řízení, konaného dne 12.07.2008, firmě Stupka reality, 
s.r.o. se sídlem Moravská Třebová, Nádražní 1012/7 za cenu ve 
výši 675.000,--Kč  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

395/Z/110808 Prodej bytové jednotky č. 224/1 o vel. 3+1 v bytovém domě č.p. 224 
v části obce Boršov na stavební parcele č. 385 včetně 
spoluvlastnického podílu id. 4547/10000 na společných částech 
domu, na stavební parcele č. 385 a na venkovních úpravách na 
parcele č. 385 v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u 
Moravské Třebové stávajícím nájemníkům Z. a L. B., trvale bytem 
Boršov č.p. 224 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
187.500,--Kč, kterou kupující uhradí formou pravidelných měsíčních 
splátek po dobu 7 let úročených 10 % p.a. z dlužné částky.    
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

396/Z/110808 Prodej bytové jednotky č. 218/2 o vel. 3+1 v bytovém domě č.p. 218 
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v části obce Boršov na stavební parcele č. 390 včetně 
spoluvlastnického podílu id. 4519/10000 na společných částech 
domu, na stavební parcele č. 390 a na venkovních úpravách na 
parcele č. 390 v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u 
Moravské Třebové stávajícím nájemníkům S. a B. K., trvale bytem 
Boršov č.p. 218 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
189.300,--Kč, kterou kupující uhradí formou pravidelných měsíčních 
splátek po dobu 7 let úročených 10 % p.a. z dlužné částky.    
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

397/Z/110808 Prodej  pozemku  parc. č. 2613/56 o celkové výměře 25 m2, kultura 
ostatní plocha, pozemku parc.č. 2613/57 o celkové výměře 7 m2, 
kultura ostatní plocha a pozemku parc.č. 2613/72 o celkové výměře 
831 m2 na ul. Nádražní  v obci a k.ú. Moravská Třebová, M. J., 
bytem Moravská Třebová, Sušice č.p. 80 za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 248.000,-- Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

398/Z/110808 Prodej  pozemku  parc. č. 2711/130 o celkové výměře 15 m2, kultura 
ostatní plocha ul. Svitavská v obci a k.ú. Moravská Třebová, 
společnosti Abera, s.r.o. se sídlem Vrchovská č.p. 1760, Čáslav za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 7.300,-- Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

399/Z/110808 Prodej pozemku  parc. č. 198/4 o výměře 70 m2, kultura zastavěná 
plocha na ul. Zámecké v obci a k.ú. Moravská Třebová, M. G., ul. 
Zámecká č.o. 10, Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 8.700,-- Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

400/Z/110808 Prodej pozemku parc.č. 2055/82 o výměře 24 m2, kultura orná půda 
a pozemku parc.č. 2055/84 o výměře 6,23 m2 na ul. Strážnického 
v obci a kat. území Moravská Třebová L. S., bytem ul. Pod Hamry 
č.o. 6, Moravská Třebová za vzájemně sjednanou cenu ve výši 
3.750,-- Kč,    kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

401/Z/110808 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě se společností VARIO 
VILA s.r.o. se sídlem Uničov, Šumperská 1350 ve věci prodeje části 
pozemku parc.č. 2936/5, kultura ostatní plocha o celkové výměře 
33.271 m2 (jedná se cca o 300 m2) na ul. Hřebečské v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová za vzájemně sjednanou 
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kupní cenu ve výši 270,--Kč/m2 a náklady spojené s převodem 
s tím, že kupní smlouva bude uzavřena nejdříve poté, co bude 
možno provést geometrické zaměření hrubé stavby a přesná 
výměra převáděného pozemku bude určena geometrickým plánem. 
Do doby kolaudace stavby bude ve prospěch města zřízeno 
předkupní právo k pozemku. Součástí smlouvy bude smluvní pokuta 
ve výši 1 mil. Kč za nedodržení kolaudace bytového domu do 
31.12.2011.  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

402/Z/110808 Směnu pozemků mezi městem Moravská Třebová a Davidem 
Orálkem a Kateřinou Poláškovou, oba bytem ul. Dukelská č.o. 61, 
Moravská Třebová takto: 
1. Město Moravská Třebová převede pozemek parc.č. 2771/49 o 

výměře 260 m2, kultura orná půda, pozemek parc.č. 2771/50 o 
výměře 109 m2, kultura orná půda a pozemek parc.č. 2771/51 o 
výměře 77 m2  vše na ul. Dr. Loubala v obci a kat. území 
Moravská Třebová o celkové výměře 446 m2 do vlastnictví D. O. 
a K. P., oba bytem ul. Dukelská č.o. 61, Moravská Třebová.   

2. D. O. a K. P. převedou pozemek parc.č. 2771/48 o výměře 445 
m2, kultura orná půda a  pozemek parc.č. 2771/52 o výměře 1 
m2, kultura orná půda vše na ul. Dr. Loubala v obci a kat. území 
Moravská Třebová o celkové výměře 446 m2 do vlastnictví 
města Moravská Třebová.   

3. D. O. a K. P. se ve směnné smlouvě zavážou, že pozemek p.č. 
2771/49 o výměře 260 m2, kultura orná půda a p.č. 2771/53 o 
výměře 3 m2, kultura orná půda převedou na podkladě doručené 
žádosti nabyvateli pozemku, který bude s těmito pozemky 
sousedit a to za stejných podmínek, zejména za stejnou cenu, 
za kterou bude město tyto pozemky následně pro výstavbu 
rodinného domu prodávat. V případě porušení této podmínky, 
uhradí městu smluvní pokutu ve výši prodejní ceny předmětného 
pozemku. 

 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

403/Z/110808 Bezúplatné nabytí:   
- pozemku parc.č.278/11 o výměře 57 m2, kultura ostatní plocha,  
- pozemku parc.č. 288/2 o výměře 5 m2, kultura ostatní plocha,  
- pozemku parc.č. 3921/68 o výměře 72 m2, kultura ostatní 

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

404/Z/110808 Úplatné nabytí:  
- pozemku parc.č. 2824/1 o výměře 1.942 m2, kultura ostatní 

plocha   
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- pozemku parc.č. 2825/1 o výměře 255 m2, kultura  ostatní 
plocha  

- pozemku parc.č. 2997 o výměře 413 m2, kultura ostatní plocha  
vše v obci a kat. území Moravská Třebová z vlastnictví  
Pardubického kraje do vlastnictví města Moravská Třebová, za cenu 
dle znaleckého posudku, která činí 360.920,--Kč. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

405/Z/110808 Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2234, kultura zahrada o 
celkové výměře 160 m2 na ul. Horní v obci a kat. území Moravská 
Třebová z vlastnictví  města Moravská Třebová do vlastnictví 
Junáku, svazu skautů a skautek v Moravské Třebové. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

406/Z/110808 Převzetí správy objektu na ul. Svitavské č. o. 20 v Moravské 
Třebové společností Technické služby Moravská Třebová s.r.o. 
s účinností od 1.1.2009. 
 
Z: Gabriela Horčíková, ředitelka Technických služeb Moravská  
    Třebová s.r.o. 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí:  
 
407/Z/110808 Předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města. 

 
408/Z/110808 Předložené stanovisko rady města k usnesením kontrolního výboru 

zastupitelstva, obsaženým v zápise ze dne 28.5.2008. 
 

409/Z/110808 Předloženou zprávu o činnosti rady města od  zasedání 
zastupitelstva města 9.6.2008. 
 

410/Z/110808 Předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města 
ze dne 30.7.2008.  
 

411/Z/110808 Předložený rozbor hospodaření města k 30. 6. 2008. 
 

412/Z/110808 Předložený závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích 
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí 
Českomoravské pomezí za rok 2007. 
 

413/Z/110808 Předloženou zprávu starosty města z návštěvy krajanského setkání 
německých rodáků z Hřebečska v německém  Göppingenu ve 
dnech 25.7. - 27.7.2008. 

 
Zastupitelstvo m ěsta ukládá:  
 
414/Z/110808 Radě města zabývat se usnesením z jednání kontrolního výboru ze 



 Město Moravská Třebová 6 

 Usnesení zastupitelstva města ze dne 11.8.2008 

dne 30.7.2008. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
T: 29.10.2008 
 

415/Z/110808 Radě města předložit zastupitelstva města mapu vlastnických 
vztahů pod bytovými domy na sídlišti Západní. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
T: 29.10.2008 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ruší:  
 
416/Z/110808 Svoje usnesení č. 297/Z/030308, kterým schválilo prodej pozemku 

parc.č. 2055/82 o výměře 24 m2, kultura orná půda a pozemku parc.č. 
2055/84 o výměře 6 m2 na ul. Strážnického v obci a kat. území 
Moravská Třebová L. S., bytem ul. Pod Hamry č.o. 6, Moravská 
Třebová za vzájemně sjednanou cenu ve výši 3.700,-- Kč,    kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

417/Z/110808 Svoje usnesení č. 369/Z/090608, kterým schválilo podání žádosti o 
bezúplatný převod a následné nabytí: 
- pozemku parc.č.278/11 o výměře 57 m2, kultura ostatní plocha,  
- pozemku parc.č. 288/2 o výměře 5 m2, kultura ostatní plocha,  
- pozemku parc.č. 3921/68 o výměře 72 m2, kultura ostatní plocha,  
- pozemku parc.č. 2824/1 o výměře 1.942 m2, kultura ostatní plocha   
- pozemku parc.č. 2825/1 o výměře 255 m2, kultura  ostatní plocha  
- pozemku parc.č. 2997 o výměře 413 m2, kultura ostatní plocha  
vše v obci a kat. území Moravská Třebová z vlastnictví  Pardubického 
kraje do vlastnictví města Moravská Třebová. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

418/Z/110808 Svoje usnesení č. 370/Z/090608, kterým schválilo bezúplatný převod: 
- pozemku parc.č. 278/9 o výměře 219 m2, kultura ostatní plocha,  
- pozemku parc.č. 278/10 o výměře 184 m2, kultura ostatní plocha 
- pozemku parc.č. 278/12 o výměře 1 m2, kultura ostatní plocha 
- pozemku parc.č. 278/13 o výměře 9 m2, kultura ostatní plocha 
- pozemku parc.č. 288/3 o výměře 8 m2, kultura ostatní plocha        
vše v obci a kat. území Moravská Třebová z vlastnictví  Města 
Moravská Třebová do  vlastnictví Pardubického kraje. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH  

Zastupitelstvo m ěsta:  
 
419/Z/110808 Nepřijalo usnesení k tisku č. 1/2 (Plán údržby školských zařízení na 
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roky 2009 – 2010). 
 

420/Z/110808 Odkládá projednání tisku č. 10 (Žádost SBD o přehodnocení 
usnesení rady města č. 1115/R/170308 ve věci ceny pozemků pod 
družstevními byty) na příští jednání zastupitelstva města. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
T: 29.10.2008 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ur čuje:  
 
421/Z/110808 Ověřovateli zápisu: 

- Miladu Horákovou 
- PaedDr. Hanu Horskou 

 
 
V Moravské Třebové 11.8.2008 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 

RNDr. Josef Ošťádal 
starosta města 

 
JUDr. Miloš Izák                                                            Ing. Václav Mačát 

            místostarosta                                                                  místostarosta 
 
 
 


