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Usnesení  
 

z  21. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
2.3.2009 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  za 
účasti 19 členů zastupitelstva města. 
 
 

Zastupitelstvo m ěsta schvaluje:  
 
546/Z/020309 Předložený návrh programu zasedání zastupitelstva města 

s provedenou změnou: 
- zařadit do jednání tisky č. 22 a 23, předložené na stůl 
- předřadit tisk č. 18 před tisk č. 4 
 

547/Z/020309 Rozpočet města na rok 2009 v následující podobě: 
 
Rozpočtové zdroje: částka

daňové příjmy 105 020,00 tis. Kč

neinvestiční dotace 84 364,34 tis. Kč

ostatní (nedaňové) příjmy 17 495,66 tis. Kč

kapitálové příjmy 101 520,00 tis. Kč
rozpočtové příjmy CELKEM 308 400,00tis. Kč
financování - zapojení finančních prostředků ZBÚ 20 000,00 tis. Kč
financování - zapojení finančních prostředků na účelových fondech 1 000,00 tis. Kč
Celkové rozpočtové zdroje 329 400,00tis. Kč

Rozpočtové potřeby:
běžné (provozní) výdaje 254 005,00 tis. Kč
rozsáhlejší opravy 3 570,00 tis. Kč
investiční výdaje 66 875,00 tis. Kč
rozpočtové výdaje CELKEM 324 450,00tis. Kč
financování - splátky jistiny přijatých úvěrů 4 950,00 tis. Kč

Celkové rozpočtové potřeby 329 400,00tis. Kč
 

                          Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
548/Z/020309 Stanovuje tyto závazné ukazatele jimiž se povinně budou řídit: 

 

a) rada města 
 
celkové rozpočtové příjmy města na r. 2009 308 400,00 tis. Kč
zapojení finančních zdrojů základního běžného účtu z r. 2008 20 000,00 tis. Kč
zapojení finančních zdrojů účelových fondů  města z r. 2008 1 000,00 tis. Kč
celkové rozpočtové zdroje 329 400,00 tis. Kč

celkové rozpočtové výdaje města na r. 2009 324 450,00 tis. Kč
splátky jistin úvěrů a půjček 4 950,00 tis. Kč
celkové rozpočtové potřeby 329 400,00 tis. Kč  
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 b) příspěvkové organizace zřízené městem – příspěvek na činnost 
organizace 

 
Sociální služby města Mor. Třebová 2 700,00 tis. Kč
Kulturní služby města  Mor. Třebová 8 338,00 tis. Kč
Zakladní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 2 130,00 tis. Kč
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 5 546,00 tis. Kč

Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21 okres Svitavy 1 853,00 tis. Kč

I. Mateřská škola Piaristická 137, Mor. Třebová, okres Svitavy 1 615,00 tis. Kč
II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Mor. Třebová, okres Svitvy 1 510,00 tis. Kč
Základní umělecká škola Mor. Třebová 1 565,00 tis. Kč
Dům dětí a mládeže Mor. Třebová 893,00 tis. Kč
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Mor. Třebové 2 695,00 tis. Kč  
 
                          Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
549/Z/020309 Poskytnutí finančních příspěvků (na účely uvedené v tabulkové části 

rozpočtu města) takto: 
 

Integrovaná střední škola Moravská Třebová 23 000 Kč 
Gymnázium Moravská Třebová 18 000 Kč 
Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 5 000 Kč 
Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy 18 000 Kč 
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 66 000 Kč 
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová, okres Svitavy - 
agility klub 

3 000 Kč 

Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ  Mor. Třebová 20 000 Kč 
NIPI ČR, KO PK, o.s., středisko sociálních služeb Salvia 23 000 Kč 
Oblastní charita Moravská Třebová 3 000 Kč 
Bredy s.r.o. 65 000 Kč 
Lukáš Komprda 8 000 Kč 
Magnus Orienteerung 0 Kč 
Roman Langr 20 000 Kč 
Sdružení Fermáta 23 000 Kč 
ASK STŠ MO - oddíl boxu 35 000 Kč 
TJ Sokol Boršov 40 000 Kč 
Konfederace politických vězňů 2 000 Kč 
Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela 
o.s. 

28 000 Kč 

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská 
Třebová 

30 000 Kč 

Sbor dobrovolných hasičů Udánky 30 000 Kč 
WELEN, občanské sdružení 10 000 Kč 
Agentura Arnika, PaedDr. Marie Blažková 20 000 Kč 
Spol. přátel Galerie umělecké fotografie 40 000 Kč 
Sdružení přátel Kulturního domu v Boršově 50 000 Kč 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 0 Kč 
Občanské sdružení Květná zahrada 0 Kč 
Grant v rámci projektu Zdravé město 35 000 Kč 
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ZO ČSOP Zelené Vendolí 10 000 Kč 
Občanské sdružení „Náš domov“ Koclířov 0 Kč 
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 45 000 Kč 
Svaz měst a obcí ČR 25 000 Kč 
Českomoravské pomezí 45 000 Kč 
CELKEM 740 000 Kč 
 
                          Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
550/Z/020309 Vnitřní předpis města Moravská Třebová č. 3/2009, Pravidla pro 

poskytování dotací na opravy, modernizace a údržbu domů z fondu 
rozvoje bydlení města Moravská Třebová, podle předloženého 
návrhu. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

551/Z/020309 Prodej bytové jednotky č. 68/2 v domě na ul. Zámecké č.p. 68, č.o. 
11 na pozemku parc.č. 228, včetně spoluvlastnického podílu o vel. 
3726/10000 na společných částech domu a na výše uvedeném 
pozemku a podílu na venkovních úpravách a vedlejších stavbách 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 422.000,--Kč, kterou kupující uhradí 
ve čtyřech splátkách takto:  
- při podpisu kupní smlouvy uhradí kupující částku ve výši 

122.000,--Kč,  
- zbývající částku ve výši 300.000,--Kč v pravidelných  splátkách 

ve výši 100.000,--Kč, a to vždy do konce čtvrtletí roku 2009.   
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

552/Z/020309 Prodej bytové jednotky č. 1257/10, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6100/129052 na společných částech budovy-objektu 
bydlení v části obce Předměstí, č.p. 1257 a č.p. 1258, ul. Západní 
č.o. 37 a č.o. 39 a pozemcích parc. č. 2685/20 o výměře 206 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří, a parc. č. 2685/19 o výměře 210 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, do 
osobního vlastnictví stávajícímu nájemníkovi, oprávněnému nájemci 
bytu v domě č.p./č.o. 1257/37, který tuto jednotku nabývá do svého 
výlučného vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 288.980,- Kč,  
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 
 

553/Z/020309 Prodej budovy-objektu bydlení, část obce Předměstí, č.p. 1293, ul. 
Jiráskova č.o. 122  na pozemku parc. č. 2685/11, jakož i pozemku 
parc.č. 2685/11 o výměře 218 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 
nacházející se v k.ú. a obci Moravská Třebová do osobního 
vlastnictví stávajícím nájemníkům: 
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− bytovou jednotku č. 1293/1, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 8180/71290 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2685/11 o výměře 218 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, oprávněnému 
nájemci bytu v domě č.p./č.o. 1293/122, který tuto jednotku 
nabývá do svého výlučného vlastnictví za dohodnutou cenu ve 
výši 376.980,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1293/2, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 8180/71290 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2685/11 o výměře 218 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, oprávněnému 
nájemci bytu v domě č.p./č.o. 1293/122, který tuto jednotku 
nabývá do svého výlučného vlastnictví za dohodnutou cenu ve 
výši 383.770,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1293/3, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6580/71290 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2685/11 o výměře 218 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, oprávněným 
nájemcům bytu v domě č.p./č.o. 1293/122, kteří tuto jednotku 
nabývají do podílového spoluvlastnictví za dohodnutou cenu ve 
výši 311.360,- Kč, každý ideální 1/2, 

− bytovou jednotku č. 1293/4, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 3550/71290 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2685/11 o výměře 218 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, oprávněnému 
nájemci bytu v domě č.p./č.o. 1293/122, který tuto jednotku 
nabývá do svého výlučného vlastnictví za dohodnutou cenu ve 
výši 167.450,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1293/5, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 8180/71290 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2685/11 o výměře 218 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, oprávněným 
nájemcům bytu v domě č.p./č.o. 1293/122, kteří tuto jednotku 
nabývají do společného jmění manželů za dohodnutou cenu ve 
výši 383.770,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1293/6, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6580/71290 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2685/11 o výměře 218 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, oprávněnému 
nájemci bytu v domě č.p./č.o. 1293/122, který tuto jednotku 
nabývá do svého výlučného vlastnictví za dohodnutou cenu ve 
výši 311.360,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1293/8, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 8180/71290 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2685/11 o výměře 218 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, oprávněným 
nájemcům bytu v domě č.p./č.o. 1293/122, kteří tuto jednotku 
nabývají do společného jmění manželů za dohodnutou cenu ve 
výši 383.770,- Kč,  
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− bytovou jednotku č. 1293/9, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6580/71290 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2685/11 o výměře 218 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, oprávněným 
nájemcům bytu v domě č.p./č.o. 1293/122, kteří tuto jednotku 
nabývají do společného jmění manželů za dohodnutou cenu ve 
výši 311.360,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1293/10, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 3550/71290 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2685/11 o výměře 218 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, oprávněnému 
nájemci bytu v domě č.p./č.o. 1293/122, který tuto jednotku 
nabývá do svého výlučného vlastnictví za dohodnutou cenu ve 
výši 167.450,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1293/11, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 8180/71290 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2685/11 o výměře 218 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, oprávněným 
nájemcům bytu v domě č.p./č.o. 1293/122, kteří tuto jednotku 
nabývají do společného jmění manželů za dohodnutou cenu ve 
výši 383.770,- Kč,  

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 
 

554/Z/020309 Prodej bytové jednotky č. 1293/7, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 3550/71290 na společných částech budovy a pozemku 
parc. č. 2685/11 o výměře 218 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v 
k.ú. a obci Moravská Třebová, oprávněnému nájemci bytu v domě 
č.p./č.o. 1293/122, který tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 167.450,- Kč. 
Sjednanou kupní cenu kupující uhradí takto: 
- 50 % do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy 
- 50 % do jednoho roku ode dne podpisu kupní smlouvy.  
Na zajištění dlužné části kupní ceny včetně příslušenství bude 
v kupní smlouvě sjednáno zástavní právo ve prospěch města 
Moravská Třebová, a to do doby úplného zaplacení plné výše kupní 
ceny.  
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

555/Z/020309 Prodej: 
-  bytové jednotky č. 1015/3, včetně spoluvlastnického podílu 

v rozsahu 5896/29722 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 993/2 o výměře 189 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, oprávněnému 
nájemci bytu v domě č.p./č.o. 1015/22, který tuto jednotku 
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nabývá do svého výlučného vlastnictví za dohodnutou cenu ve 
výši 333.950,- Kč,  

- bytové jednotky č. 1015/4, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 5896/29722 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 993/2 o výměře 189 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, oprávněným 
nájemcům bytu v domě č.p./č.o. 1015/22, kteří tuto jednotku 
nabývají do společného jmění manželů za dohodnutou cenu ve 
výši 333.950,- Kč. 

Sjednanou kupní cenu kupující uhradí takto: 
- 50 % do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy 
- 50 % do jednoho roku ode dne podpisu kupní smlouvy.  
Na zajištění dlužné části kupní ceny včetně příslušenství bude 
v kupní smlouvě sjednáno zástavní právo ve prospěch města 
Moravská Třebová, a to do doby úplného zaplacení plné výše kupní 
ceny.  
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 

 
556/Z/020309 Záměr prodeje části pozemku p.č. 845/2, kultura zahrada o celkové 

výměře 635 m2 na ul. Olomoucké v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

557/Z/020309 Záměr prodeje pozemku p.č. 845/1, kultura zahrada o celkové 
výměře 204 m2 na ul. Olomoucké v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

558/Z/020309 Záměr prodeje pozemku p.č. 2711/56, kultura zastavěná plocha a 
nádvoří o celkové výměře 261 m2 na ul. Jiráskově v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

559/Z/020309 Prodej pozemku  parc. č. 1633/3 o výměře 50 m2, kultura ostatní 
plocha v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. Třešňová alej za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 6.200,-- Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

560/Z/020309 Prodej pozemku parc.č. 688, kultura travní porost o celkové výměře 
2.528 m2 a pozemku parc.č. 3814/3, kultura ostatní plocha o výměře 
13 m2 vše v obci Moravská Třebová a kat. území Boršov u 
Moravské Třebové za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
193.000,--Kč, která bude žadatelkou uhrazena 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 
 

561/Z/020309 Prodej  podílu ideálních 4240/10000 na pozemku parc. č. 36 o 
celkové výměře 247 m2, kultura zastavěná plocha v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 29.200,-- Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

562/Z/020309 Prodej podílu ideálních 2143/10000 na pozemku parc.č. 36 o 
celkové výměře 247 m2, kultura zastavěná plocha v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 14.720,-- 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 
 

563/Z/020309 Prodej podílu id. 3617/10000 na pozemku parc.č. 36 o celkové 
výměře 247 m2, kultura zastavěná plocha v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve 
výši 24.900,--Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

564/Z/020309 Nabytí nepotřebného vojenského majetku z vlastnictví Správy 
vojenského bytového fondu se sídlem Praha – Ruzyně, U Prioru 
1047/8 do vlastnictví Města Moravská Třebová darovací smlouvou 
podle zákona č. 174/2003 Sb. Předmětem převodu bude pozemek 
parc.č. 1850/55 o výměře 1.003 m2, kultura ostatní plocha a 
pozemek parc.č. 1850/57 o výměře 4.039 m2, kultura ostatní plocha 
vše v obci a k.ú. Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Jevíčská.  
  
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
     

565/Z/020309 Nabytí pozemků: 
1. parc.č. 1745/50 o výměře 112 m2, kultura ostatní plocha,  
2. parc.č. 1745/51 o výměře 656 m2, kultura ostatní plocha,  
3. parc.č. 1747/2 o výměře 143 m2, kultura ostatní plocha,  
4. parc.č. 1747/3 o výměře 50 m2, kultura ostatní plocha,  
5. parc.č. 1747/4 o výměře 294 m2, kultura ostatní plocha,  
6. parc.č. 1748/13 o výměře 17 m2, kultura trvalý travní porost,  
7. parc.č. 1748/14 o výměře 47 m2, kultura trvalý travní porost a  
8. parc.č. 2852 o výměře 761 m2, kultura trvalý travní porost  
vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová z vlastnictví 
Pardubického kraje do vlastnictví města Moravská Třebová.  
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Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

566/Z/020309 Podání žádosti o úplatný převod pozemků p.č. 2041/6 o výměře 52 
m2, kultura ostatní komunikace a pozemku p.č. 1850/62 o výměře 6 
m2, kultura ostatní komunikace, vše v obci a k.ú. Moravská Třebová, 
část Předměstí, ul. Jevíčská, od České republiky Pozemkového 
fondu a následné nabytí pozemků do vlastnictví města. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

567/Z/020309 Změnu svého usnesení č. 368/Z/090608, kterým dne 9.6.2008 
schválilo podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do 
majetku města od České republiky Pozemkového fondu a schvaluje 
podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku 
města těchto pozemků, nebo jejich částí takto: 

 
Parcelní číslo druh pozemku LV č. vým ěra,m2 lokalita kat. území
část 2771/15 orná půda 10002 19769 Jihozápad Moravská Třebová
část 2763/3 ostatní plocha 10002 1588 Jihozápad Moravská Třebová
část 2771/33 orná půda 10002 27661 Jihozápad Moravská Třebová
část 2771/39 orná půda 10002 6451 Jihozápad Moravská Třebová
část 2771/41 orná půda 10002 120 Jihozápad Moravská Třebová
část 2771/42 orná půda 10002 399 Jihozápad Moravská Třebová
část 2771/43 orná půda 10002 12765 Jihozápad Moravská Třebová
část 2771/34 orná půda 10002 11687 Jihozápad Moravská Třebová
část 2771/35 orná půda 10002 41683 Jihozápad Moravská Třebová
2757/4 trvalý travní porost 10002 204 Jihozápad Moravská Třebová
2757/2 trvalý travní porost 10002 1081 Jihozápad Moravská Třebová
2757/5 trvalý travní porost 10002 374 Jihozápad Moravská Třebová
2757/1 trvalý travní porost 10002 1924 Jihozápad Moravská Třebová
část 2055/72 orná půda 10002 1675 Strážnického Moravská Třebová
část 2937/1 orná půda 10002 5501 Západní-Hřebečská Moravská Třebová
část 2826/3 orná půda 10002 24216 Třešňová Alej Moravská Třebová  
                          Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 
568/Z/020309 Podání žádosti o úplatný převod a následné nabytí do majetku 

města od České republiky Pozemkového fondu těchto pozemků, 
nebo jejich částí takto: 
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Parcelní číslo druh pozemku LV č. vým ěra,m2 lokalita kat. území
část 2771/15 orná půda 10002 19769 Jihozápad Moravská Třebová
část 2763/3 ostatní plocha 10002 1588 Jihozápad Moravská Třebová
část 2771/33 orná půda 10002 27661 Jihozápad Moravská Třebová
část 2771/39 orná půda 10002 6451 Jihozápad Moravská Třebová
část 2771/41 orná půda 10002 120 Jihozápad Moravská Třebová
část 2771/42 orná půda 10002 399 Jihozápad Moravská Třebová
část 2771/43 orná půda 10002 12765 Jihozápad Moravská Třebová
část 2771/34 orná půda 10002 11687 Jihozápad Moravská Třebová
část 2771/35 orná půda 10002 41683 Jihozápad Moravská Třebová
2763/4 ostatní plocha 10002 90 Jihozápad Moravská Třebová
2771/32 orná půda 10002 1020 Jihozápad Moravská Třebová
2771/36 orná půda 10002 155 Jihozápad Moravská Třebová
2771/40 orná půda 10002 268 Jihozápad Moravská Třebová
2771/16 orná půda 10002 590 Jihozápad Moravská Třebová
část 2055/72 orná půda 10002 1675 Strážnického Moravská Třebová
část 2937/1 orná půda 10002 5501 Západní-Hřebečská Moravská Třebová
část 2826/3 orná půda 10002 24216 Třešňová Alej Moravská Třebová
2630/3 ostatní plocha 10002 231 Udánský kopec Moravská Třebová  
                          
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 
 
569/Z/020309 Vydat souhlas s opětovným vyznačením vlastnictví pro LV 1 ČR – 

Městský národní výbor Moravská Třebová k pozemku p.č. 2347/64 
o výměře 156 m2, kultura trvalý travní porost v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová.   
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

570/Z/020309 Předložený plán činnosti finančního výboru zastupitelstva města na 
rok 2009. 
 
Z: Ing. Miloš Mička, předseda výboru 
 

571/Z/020309 Zahraniční služební cestu Ing. Miroslava Netolického na tématický 
seminář do ukrajinského města Kyjev ve dnech 3.3. – 6.3.2009. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí:  
 
572/Z/020309 Předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města. 

 
573/Z/020309 Předložené stanovisko rady města k doporučením kontrolního 

výboru zastupitelstva, obsaženým v zápise ze dne 26.11.2008 
včetně předložených stanovisek k těmto doporučením. 
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574/Z/020309 Předloženou zprávu o činnosti rady města od  zasedání 

zastupitelstva města 2.2.2009. 
 

575/Z/020309 Předložené zápisy z jednání finančního výboru zastupitelstva města 
ze dne 4.2. a 25.2.2009. 
 

576/Z/020309 Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro 
strategický rozvoj města ze dne 12.2.2009. 
 

577/Z/020309 Předloženou zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Miroslava 
Netolického do ruského města Kaliningrad ve dnech 17. – 
20.2.2009. 
 

578/Z/020309 Předloženou informaci týkající se propočtu nákladů na lokalitu 
Strážnického, určenou k výstavbě 17 rodinných domů.  

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ukládá:  
 
579/Z/020309 Radě města zabývat se následujícími doporučeními finančního 

výboru zastupitelstva:  
1. Zpracovat model rozdělení struktury rozpočtu města do tří 

základních oblastí – pevné  výdaje, současné i budoucí  závazky  
a volné zdroje. 
T: 30.6.2009 

2. Zpracovat model úvěrového zatížení města a jeho promítnutí do 
rozpočtu  města. 
T: 30.6.2009 

3. Předkládat zastupitelstvu města k projednání přípravy 
investičních aktivit, jejichž budoucí provoz bude znamenat 
zatížení rozpočtu města v oblasti běžných výdajů. 
T: průběžně, trvalý úkol 

 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města  

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ruší:  
 
580/Z/020309 Část svého usnesení č. 522/Z/020209, kterým schválilo prodej bytové 

jednotky č. 1257/10, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 
6100/129052 na společných částech budovy a pozemcích parc. č. 
2685/20 o výměře 206 m2, zastavěná plocha a nádvoří, a parc. č. 
2685/19 o výměře 210 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. a obci 
Moravská Třebová, oprávněným nájemcům bytu v domě č.p./č.o. 
1257/37, kteří tuto jednotku nabývají do společného jmění manželů za 
dohodnutou cenu ve výši 288.980,- Kč. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
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581/Z/020309 Část svého usnesení č. 515/Z/020209, kterým schválilo prodej: 
- bytové jednotky č. 1015/3, včetně spoluvlastnického podílu 

v rozsahu 5896/29722 na společných částech budovy a pozemku 
parc. č. 993/2 o výměře 189 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. 
a obci Moravská Třebová, oprávněnému nájemci bytu v domě 
č.p./č.o. 1015/22, která tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 333.950,- Kč,  

- bytové jednotky č. 1015/4, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 5896/29722 na společných částech budovy a pozemku 
parc. č. 993/2 o výměře 189 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. 
a obci Moravská Třebová, oprávněným nájemcům bytu v domě 
č.p./č.o. 1015/22, kteří tuto jednotku nabývají do společného jmění 
manželů za dohodnutou cenu ve výši 333.950,- Kč.  
 

Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 
 
 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta ur čuje:  
 
582/Z/020309 Ověřovateli zápisu: 

- Miloše Beyera 
- Mgr. Pavla Vaňkáta 

 
 
V Moravské Třebové 3.3.2009 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 

RNDr. Josef Ošťádal 
starosta města 

 
 

JUDr. Miloš Izák                                                            Ing. Václav Mačát 
            místostarosta                                                                  místostarosta 


