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Usnesení  
 
 

z  8. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké 
za účasti 21 členů zastupitelstva města. 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta schvaluje:  
 
188/Z/291007 Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 10/2007  rozpočtu města, kterou 

budou změněny závazné ukazatele na rok 2007  takto (v tis. Kč): 
 

a) závazné ukazatele stanovené radě města 

úprava 
rozpočtu

rozpočet 2007
po úpravě

Rozpočtové zdroje:
Rozpočtové příjmy CELKEM -1 156,26 218 739,00
Financování:
Zapojení zůstatků finančních prostředků                                                
na ZBÚ a účelových fondech k 31.12.2006 0,00 22 020,00
Celkové rozpočtové zdroje -1 156,26 240 759,00

Rozpočtové potřeby:
Rozpočtové výdaje CELKEM -1 156,26 226 299,00
Financování:
Splátky jistiny přijatých úvěrů 0,00 14 460,00
Celkové rozpočtové potřeby -1 156,26 240 759,00

rozpočet 2007
před úpravou

219 895,26

22 020,00
241 915,26

227 455,26

14 460,00
241 915,26

 
 b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace  

přísp. 2007 
před úpravou

úprava 
příspěvku

přísp. 2007 
po úpravě

II. Mateřská škola, Jiráskova 1411, Mor. Třebová 1 642,50 -70,00 1 572,50
ZŠ Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 6 506,00 70,00 6 576,00
Kulturní služby města Moravská Třebová 9 607,00 -100,00 9 507,00
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová 868,50 20,00 888,50 
                            Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
189/Z/291007 Následující rozpočtové opatření č. 11/2007  rozpočtu města: 

Rozpočtové výdaje 
KD Boršov – opravy objektu po požáru   200.000,- Kč 
Rozpočtová rezerva na krizové řízení  -200.000,- Kč 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

190/Z/291007 Předložený návrh na poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení dle 
obecně závazné vyhlášky města Moravské Třebové č. 4/97 
v platném znění, o fondu rozvoje bydlení  žadatelům: 

1. L. B., trvale bytem v Moravské Třebové, Boršov 88,  na bytovou 
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jednotku č. 998/3  v Moravské Třebové, Sluneční č.o. 40 takto: 
- účel 05.…………………………………….44.000,- Kč 

2. Mgr. E. M., trvale  bytem v Moravské Třebové, ul. Svitavská 
859/46, na bytovou jednotku č. 859/8, tamtéž: 
- účel 05.…………………………………….56.000,- Kč 

3. Manželům P. K. a H. K., trvale  bytem v Moravské Třebové, ul. 
Svitavská 859/46, na bytovou jednotku č. 859/4, tamtéž: 
- účel 05.…………………………………….55.000,- Kč 

4. Manželům S. a O. Š., trvale  bytem v Moravské Třebové, ul. 
Svitavská 859/46, na bytovou jednotku č. 859/11, tamtéž: 
- účel 05.…………………………………….54.000,- Kč 

5. I. K., trvale  bytem v Moravské Třebové, ul. Svitavská 859/46, na 
bytovou jednotku č. 859/9, tamtéž: 
- účel 05.…………………………………….39.000,- Kč 

 

Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

191/Z/291007 Předložený plán činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města na 
období říjen – listopad 2007. 
 
Z: Josef Odehnal, předseda výboru 
 

192/Z/291007 Na základě předloženého materiálu zachování stávajících 3 
základních škol ve městě. Případná změna týkající se počtu 
základních škol v Moravské Třebové musí být schválena 3 roky 
předem. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, místostarosta 
 

193/Z/291007 Obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebová č. 2/2007, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství, podle předloženého 
návrhu. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

194/Z/291007 Obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebová č. 3/2007, o 
stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování 
výherních hracích přístrojů povoleno, podle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

195/Z/291007 Zahraniční služební cestu Ing. Miroslava Netolického na konferenci 
do ukrajinského města Kyjev ve dnech 23. – 26.10.2007. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

196/Z/291007 Nabytí nemovitostí a předložený návrh darovací smlouvy, dle které 
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Správa vojenského bytového fondu Praha se sídlem U Prioru 8, 
Praha 6 daruje Městu Moravská Třebová nemovitosti – objekt 
bydlení č.p. 903 na st. pozemku parc.č. 1850/56 a st. pozemek 
parc.č. 1850/56 o výměře 472 m2, kultura zastavěná plocha a 
nádvoří na ul. Jevíčské v obci a kat. území Moravská Třebová.  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

197/Z/291007 Prodej domu č.p. 621, č.o. 44 na stavebním pozemku parc.č. 463 o 
výměře 120 m2, kultura zastavěná plocha včetně pozemku, 
pozemku parc.č. 464/1 o výměře 337 m2, kultura zahrada  a 
pozemku parc.č. 465/8 o výměře 41 m2, kultura ostatní plocha, vše 
na ul. Komenského v  obci a katastrálním území Moravská Třebová 
V. a J. A., trvale bytem ul. Komenského č.o. 44 v Moravské 
Třebové, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 1.100.000,--
Kč, kterou kupující uhradí takto:  
- 50% před podpisem kupní smlouvy 
- 50% do 30-ti dnů ode dne doručení vlastnických práv.   
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

198/Z/291007 Prodej bytové jednotky č. 374/8 o velikosti 1+0 v bytovém domě č.p. 
374, na ul. Tovární č.o. 10 v obci a kat. území Moravská Třebová, 
část Předměstí včetně spoluvlastnického podílu id. 822/10000 na 
společných částech domu, stavební parcele č. 1477, venkovních 
úpravách a vedlejších stavbách na parcele č. 1477 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová M. W.,  bytem ul. Tovární 
č.o. 10, Moravská Třebová, který vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 126.300,--Kč uhradí takto:   
- 50% před podpisem kupní smlouvy 
- 50% do 30-ti dnů ode dne vkladu vlastnických práv.   
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

199/Z/291007 Prodej bytové jednotky č. 223/1 o vel. 3+1, I. kategorie v bytovém 
domě č.p. 223 v části obce Boršov na stavební parcele č. 386 
včetně spoluvlastnického podílu id. 4546/10000 na společných 
částech domu, na stavební parcele č. 386 a na venkovních 
úpravách na parcele č. 386 v obci Moravská Třebová, katastrální 
území Boršov u Moravské Třebové stávajícím nájemníkům V. a A. 
O., trvale bytem Boršov č.p. 223 za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 80.000,--Kč, kterou kupující uhradí formou pravidelných 
měsíčních splátek po dobu 7 let úročených 10 % p.a. z dlužné 
částky.    
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

200/Z/291007 Prodej bytové jednotky č. 223/2 o vel. 3+1, I. kategorie v bytovém 
domě č.p. 223 v části obce Boršov na stavební parcele č. 386 
včetně spoluvlastnického podílu id. 4473/10000 na společných 
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částech domu, na stavební parcele č. 386 a na venkovních 
úpravách na parcele č. 386 v obci Moravská Třebová, katastrální 
území Boršov u Moravské Třebové a nebytové jednotky č. 223/3 o 
výměře 14,91 m2 v bytovém domě č.p.223 v části obce Boršov na 
stavební parcele č. 386 včetně spoluvlastnického podílu id. 
981/10000 na společných částech domu, na stavební parcele č. 386 
a na venkovních úpravách na parcele č. 386 v obci Moravská 
Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové stávajícímu 
nájemníkovi P. K., trvale bytem Boršov 223 za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 95.000,--Kč, kterou uhradí kupující formou 
pravidelných měsíčních splátek po dobu 7 let úročených 10 % p.a. 
z dlužné částky.         
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

201/Z/291007 Prodej bytové jednotky č. 224/2 o vel. 3+1, I. kategorie v bytovém 
domě č.p. 224 v části obce Boršov na stavební parcele č. 385 
včetně spoluvlastnického podílu id. 4511/10000 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 M. R. a 
D. K., oba trvale bytem Boršov č.p. 224 za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 80.000,--Kč, kterou kupující uhradí formou 
pravidelných měsíčních splátek po dobu 7 let úročených 10 % p.a. 
z dlužné částky. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

202/Z/291007 Prodej nebytového prostoru - jednotky č. 352/3 o výměře 53,47 m2 
v domě č.p. 352 postaveném na stavební parcele č. 2254 včetně 
spoluvlastnického podílu o vel. 638/10000 na společných částech 
domu č.p. 352, na stavební parcele č. 2254 a na venkovních 
úpravách na této stavební parcele v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Olomoucká M. H., bytem ul. Olomoucká č.o. 
38 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 82.650,--Kč, kterou 
kupující uhradí takto:  
- 50% před podpisem kupní smlouvy 
- 50% do 30-ti dnů ode doručení vkladu vlastnických práv.  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
    

203/Z/291007 Prodej pozemku parc. č. 3287/8 o výměře 450 m2, kultura trvalý 
travní porost a st. pozemku parc.č. 480 o výměře 34 m2, kultura 
zastavěná plocha vše v obci Moravská Třebová a k.ú. Boršov u 
Moravské Třebové L. R., trvale bytem Svitavy, Bratří Čapků č.o. 3 
za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 20.680,-- Kč, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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204/Z/291007 Prodej pozemku parc. č. 3287/7 o výměře 431 m2, kultura zahrada a 
st. pozemku parc.č. 517 o výměře 16 m2, kultura zastavěná plocha 
vše v obci Moravská Třebová a k.ú. Boršov u Moravské Třebové J.  
G., trvale bytem Moravská Třebová, ul. Svitavská č.o. 24 za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 18.800,-- Kč, kterou 
kupující uhradí takto:  
- 50% před podpisem kupní smlouvy 
- 50% do 30-ti dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

205/Z/291007 Prodej  pozemku  parc. č. 420/15 o celkové výměře 2 m2, kultura 
zastavěná plocha a nádvoří na ul. Brněnské v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová V. a E. D., trvale bytem ul. Svitavská   č.o. 
3 Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
540,-- Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

206/Z/291007 Prodej  pozemku  parc. č. 2087/48 o celkové výměře 305 m2, kultura 
orná půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
Předměstí, ul. Nerudova Ing. A. V., trvale bytem ul. Nerudova  č.o. 
46 Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
37.700,-- Kč, kterou kupující uhradí takto: 
- 50% před podpisem kupní smlouvy   
- 50% do 30-ti dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv.  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

207/Z/291007 Prodej  pozemku  parc. č. 1041/2, kultura zahrada  o celkové 
výměře 55 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
Předměstí, ul. 9. května manželům K. a P. M., trvale bytem ul. 9. 
května 18 Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve 
výši 6.800,-- Kč, kterou kupující uhradí takto:    
- 50% před podpisem kupní smlouvy   
- 50% do 30-ti dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv.  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

208/Z/291007 Prodej podílu ideálních 554/10000 stavební parcely č. 2776 
z celkové výměry 396 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří na ul. 
Dr. Janského v obci a katastrálním území Moravská Třebová V. M., 
bytem Dr. Janského č.o. 16, Moravská Třebová za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 6.100,--Kč, kterou kupující uhradí 
před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí:  
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209/Z/291007 Předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města. 

 
210/Z/291007 Předloženou zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání 

zastupitelstva města. 
 

211/Z/291007 Předložený rozbor hospodaření města k 30. 9. 2007. 
 

212/Z/291007 Předloženou souhrnnou informaci starosty města o situaci v okolí 
průmyslové zóny Sušice a o písemné korespondenci některých 
občanů části města Sušice ve věci provozu firmy ZAPA beton a.s. 
 

213/Z/291007 Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro 
strategický rozvoj města ze dne 12.10.2007. 
 

214/Z/291007 Doporučení výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj 
města, které po prozkoumání všech dostupných lokalit pro novou 
průmyslovou zónu doporučuje lokalitu podél silnice I/35 směrem na 
Svitavy za stávající Městskou průmyslovou zónou. 
 

215/Z/291007 Doporučení výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj 
města zvážit výstavbu bioplynové stanice na likvidaci bioodpadu 
jako další etapu rekonstrukce ČOV. 
 

216/Z/291007 Předloženou informaci o memorandu firmy Kayser 
k podnikatelskému záměru v Městské průmyslové zóně. 
 

217/Z/291007 Předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města 
ze dne 17.10.2007. 
 

218/Z/291007 Předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města 
ze dne 22.10.2007. 
 

219/Z/291007 Předloženou zprávu ze zahraniční služební cesty Ing. Václava 
Mačáta a Ing. Miroslava Netolického do partnerského holandského 
města Vlaardingen ve dnech 2. – 5.9.2007.  
 

220/Z/291007 Předloženou informaci starosty města o úmrtí bývalého primátora 
partnerského města Banská Štiavnica Ing. Mariana Lichnera CSc. a  
o účasti starosty na jeho pohřbu. 
 
 

221/Z/291007 Předloženou informaci starosty města o úspěchu města Moravská 
Třebová na festivalu Tourregionfilm v Karlových Varech v kategorii 
multimédia. 

222/Z/291007 Předloženou informaci starosty města o jednání s MVDr. J. K. ve 
věci ceny pozemku p.č. 465/4 o výměře 264 m2 v obci a k.ú. 
Moravská Třebová, ul. Komenského. 
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Zastupitelstvo m ěsta ukládá:  
 
223/Z/291007 V souvislosti se stížností občanů Sušic na provoz firmy ZAPA beton 

a.s.: 
1. Zabezpečit průběžnou kontrolu dodržování pravidel silničního 

provozu na komunikaci k průmyslové zóně Sušice projíždějícími 
vozidly 

2. Zabezpečit průběžnou kontrolu dodržování podmínek 
kolaudačního rozhodnutí firmou ZAPA beton a.s. 

 
Z:   1.  JUDr. Miloš Izák, místostarosta města 
      2.  Ing. Dušan Sejbal, vedoucí OVUP 
T: průběžně 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ur čuje:  
 
224/Z/291007 Ověřovateli zápisu: 

- Ing. Marii Nechutovou 
- Ing. Miroslava Krejčího 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ruší:  
 
225/Z/291007 Své usnesení č. 74/Z/050307, kterým byl schválen prodej 

nebytového prostoru - jednotky č. 352/3 o výměře 53,47 m2 v domě 
č.p. 352 postaveném na stavební parcele č. 2254 včetně 
spoluvlastnického podílu o vel. 638/10000 na společných částech 
domu č.p. 352, na stavební parcele č. 2254 a na venkovních 
úpravách na této stavební parcele v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Olomoucká V. N., bytem Olomoucká č.o. 32. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta:  
 
226/Z/291007 Odkládá projednání tisku č. 29 (Návrh směrnice pro prodej bytů 

z majetku města) na příští zasedání zastupitelstva města. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

227/Z/291007 Stahuje z jednání tisk č. 27 (návrh prodeje pozemku parc.č. 465/4 o 
výměře 264 m2, kultura ostatní plocha  v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Komenského MVDr. J. K., bytem 
Komenského č.o. 48, Moravská Třebová). 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
V Moravské Třebové 30.10.2007 
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Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 
 

RNDr. Josef Ošťádal 
starosta města 

 
 
 

JUDr. Miloš Izák                                                            Ing. Václav Mačát 
            místostarosta                                                                  místostarosta 
 
 


