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Usnesení  
 
 
z 11. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
05.12.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  za 
účasti 19 členů zastupitelstva města. 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta schvaluje:  
 
282/Z/051211 Předložený program zasedání zastupitelstva města. 

 
283/Z/051211 Výjimku z vnitřního předpisu č. 6/2006, Jednací řád Zastupitelstva 

města Moravská Třebová, na základě které bude hlasování a 
diskuze na zasedání zastupitelstva města dne 05.12.2011 probíhat 
prostřednictvím hlasovacího a konferenčního systému. 
 

284/Z/051211 Následující termíny zasedání  zastupitelstva města v roce 2012: 
- 13.02., 12.03., 16.04., 04.06., 03.09., 22.10., 03.12. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
 

285/Z/051211 Změnu svého usnesení č. 192/Z/150811 takto: 

Původní znění:  
Zastupitelstvo města schvaluje odpisy pohledávek převzatých 
z bývalé příspěvkové organizace Technické služby města Moravská 
Třebová v souladu s předloženým návrhem v souhrnné výši 
92.341,41 Kč a odpisy pohledávek z vedlejší hospodářské činnosti 
města v souladu s předloženým návrhem v souhrnné výši 
1.559.234,56 Kč. 

Nové znění:  
Zastupitelstvo města schvaluje odpisy pohledávek převzatých 
z bývalé příspěvkové organizace Technické služby města Moravská 
Třebová v souladu s předloženým návrhem v souhrnné výši 
92.341,41 Kč a odpisy pohledávek z vedlejší hospodářské činnosti 
města v souladu s předloženým návrhem v souhrnné výši 
1.535.932,99 Kč. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 



 Město Moravská Třebová 2 

 Usnesení zastupitelstva města ze dne 05.12.2011 

286/Z/051211 Následující rozpočtové opatření č. 14/2011 rozpočtu města: 
 
rozpočtové zdroje

200 615,00 Kč
28 600,00 Kč

Ostatní neinvestiční přijaté dotace od Pardubického kraje 5 160,00 Kč

Vratka DPH finančním úřadem 11 400 625,00 Kč
11 635 000,00 Kč

rozpočtové potřeby
Správa sportovišť - financování nákladů atletického stadionu -170 000,00 Kč
Správa dětských hřišť a rozhledny 30 000,00 Kč
Běžná údržba a opravy komunikací -360 000,00 Kč
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 440 000,00 Kč
Úklid města 190 000,00 Kč
Správa sportovišť - aquapark -190 000,00 Kč
Zimní údržba komunikací -200 000,00 Kč
Veřejné osvětlení - běžná údržba a opravy 200 000,00 Kč
MŠ Jiráskova - provozní dotace 20 000,00 Kč
Lesní hospodářství - činnost OLH 200 615,00 Kč
Lesní hospodářství - výsadba MZD 28 600,00 Kč
Lesní hospodářství - obnova a výchova porostů 5 160,00 Kč
Úhrada za odchyt toulavých psů 50 000,00 Kč
Správa a rozšíření kamerového systému  -20 000,00 Kč
Aktivity komise prevence kriminality 20 000,00 Kč
Provozní výdaje městského úřadu -75 000,00 Kč
Provozní výdaje  - informatika -15 000,00 Kč
Odvod DPH finačnímu úřadu 2 800 625,00 Kč
Provozní rozpočtová rezerva -50 000,00 Kč
Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova vč. modernizace ČOV 8 600 000,00 Kč
MŠ Jiráskova - modernizace -20 000,00 Kč
Investice provoz - vybudování přístřešku pro generátor 75 000,00 Kč
Investice informatika 15 000,00 Kč
Inv. výdaje - chodník ulice Brněnská Kösso 35 000,00 Kč
Inv. výdaje - kontejnerové stání J. K. Tyla 25 000,00 Kč

11 635 000,00 Kčrozpočtové potřeby celkem

Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR - činnost OLH

rozpočtové zdroje celkem

Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR - výsadba MZD

 
 
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
287/Z/051211  

Následující rozpočtové provizorium města Moravská Třebová na  
I. čtvrtletí roku 2012 (v tis. Kč): 
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Rozpočtové zdroje:
Rozpočtové příjmy CELKEM 42 300,00

Financování:
Investiční úvěr na realizaci projektu 
Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova a 
modernizace ČOV 40 000,00
Celkové rozpočtové zdroje 82 300,00

Rozpočtové potřeby:
Běžné výdaje (vč. rozpočtové rezervy) 35 790,00
Investiční výdaje vč. rozsáhlejších oprav 44 660,00
Rozpočtové výdaje CELKEM 80 450,00

Financování:
Splátky jistiny přijatých úvěrů 1 850,00
Celkové rozpočtové potřeby 82 300,00 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

288/Z/051211 Cenu stočného  na rok 2012 ve výši 43,00 Kč/m3  včetně DPH. 
 
Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta 
 

289/Z/051211 Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, v souladu s předloženým 
návrhem. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

290/Z/051211 Předložený Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravské 
Třebové na období 2012 - 2015. 
 
Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta 
 

291/Z/051211 Prodej pozemku parc. č. 1193/25, kultura ostatní plocha o výměře 
49 m2 v obci a k.ú. Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. 
Nová, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši  5.880 Kč, která 
bude žadateli uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující 
před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  
s prodejem, a to ve výši  2.807 Kč. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

292/Z/051211 Prodej pozemku parc. č. 1193/26, kultura ostatní plocha o výměře 
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22 m2 v obci a k.ú. Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. 
Nová, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 2.640 Kč, která 
bude žadateli uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující 
před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související 
s prodejem, a to ve výši 1.261 Kč. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

293/Z/051211 Prodej pozemku parc. č. 1193/27, kultura ostatní plocha o výměře 
63 m2 v obci a k.ú. Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. 
Nová, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 7.560 Kč, která 
bude žadatelkou uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále 
kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související 
s prodejem, a to ve výši 3.612 Kč.               
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

294/Z/051211 Prodej  pozemku parc. č. 1191/20 o výměře 147 m2, kultura ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce 
Předměstí,  ul. Nová, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
14.700 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

295/Z/051211 Prodej  pozemku parc. č. 1145/7 o výměře 259 m2, kultura ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce 
Předměstí, ul. Bezručova za vzájemně sjednanou kupní cenu ve 
výši 25.900 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

296/Z/051211 Prodej pozemku parc. č. 3807/18, kultura ostatní plocha o výměře 
110 m2 v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské 
Třebové za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši  13.200 Kč, 
která bude žadatelem uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále 
kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  
s prodejem, a to ve výši  4.632 Kč. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

297/Z/051211 Prodej pozemku parc. č. 347/2 o výměře 90 m2, kultura travní porost 
v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové, firmě 
KE INVEST s.r.o. se sídlem Nechvalická č. 1047, Újezd nad Lesy, 
Praha 9 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši  10.800 Kč, 
která bude žadatelem uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dále 
kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  
s prodejem, a to ve výši  5.016 Kč. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

298/Z/051211 Prodej pozemku parc. č. 2195 o výměře 194 m2, kultura zahrada a 
pozemku parc. č. 2198 o výměře 213 m2, kultura zastavěná plocha 
a nádvoří vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
obce Předměstí, Rybní náměstí za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 40.700 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

299/Z/051211 Prodej  pozemku parc. č. 209/2 o výměře 42 m2, kultura zastavěná 
plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
část obce Město, ul. Zámecká za  vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 5.040 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta stanovuje:  
 
300/Z/051211 V souladu s ustanovením článku 3 odstavce 1 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, 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 2012 částkou 100 Kč/1 hod. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta potvrzuje:  
 
301/Z/051211 Výsledky dobrovolné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., v platném 

znění, konané dne 26.11.2011, takto:  

1. Pozemek parc. č. 2771/72 o výměře 964 m2, kultura orná půda 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Dr. Loubala 
vítěznému účastníkovi dražby za cenu ve výši 675.000 Kč.  

2. Pozemek parc. č. 1950/1 o výměře 916 m2, kultura ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Jevíčská vítěznému účastníkovi dražby za cenu ve výši 229.000 
Kč.  
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta doporu čuje:  
 
302/Z/051211 Radě města zabývat se závěry uvedenými v zápisu z jednání 

kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 23.11.2011, 
přílohách č. 2, 3, 4 a 5. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
T: 13.02.2011 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ukládá:  
 
303/Z/051211 Radě města zabývat se doporučeními finančního výboru 

zastupitelstva města obsaženými v zápisu z jednání výboru ze dne 
23.11.2011. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
T: 13.02.2011 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí:  
 
304/Z/051211 Předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města. 

 
305/Z/051211 Předložená stanoviska ředitelky Technických služeb města Bc. 

Gabriely Horčíkové a vedoucího odboru dopravy městského úřadu 
Petra Václavíka k doporučením kontrolního výboru, uvedeným 
v příloze č. 1 zápisu ze dne 12.10.2011. 
 

306/Z/051211 Předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města 
ze dne 23.11.2011.  
 

307/Z/051211 Předložené zápisy z jednání finančního výboru ze dne 14.11. a 
23.11.2011. 
 

308/Z/051211 Předložený souhrnný přehled poskytnutých dotací a nákladů u 
projektů města Moravská Třebová spolufinancovaných z EU – 
Hřebečské důlní stezky a Infrastruktura pro sport a volný čas 
v Moravské Třebové – 1. etapa. 
 

309/Z/051211 Cenu vodného na rok 2012 ve výši 34,50 Kč/m3 včetně DPH. 
 

310/Z/051211 Následující termíny schůzí rady města v roce 2012: 
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- 16.01., 30.01., 27.02., 26.03., 30.04., 21.05., 25.06., 23.07., 
06.08., 20.08., 17.09., 15.10., 05.11.,  19.11., 17.12. 

 
311/Z/051211 Předloženou zprávu o činnosti komise rady města pro prevenci 

kriminality. 
 

312/Z/051211 Předložené informace o stavu realizace projektu Město Moravská 
Třebová – odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace 
ČOV. 
 

313/Z/051211 Předložené informace o domovních přípojkách v rámci projektu 
Město Moravská Třebová – odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova 
a modernizace ČOV.  

 
 
V Moravské Třebové 05.12.2011 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát 

                místostarosta                                                                  místostarosta 
 
 


