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Usnesení  
 
 

z  36. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
11.10.2010 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  za 
účasti 21 členů zastupitelstva města. 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta schvaluje:  
 
1027/Z/111010 Předložený program zasedání zastupitelstva města. 

 
1028/Z/111010 Odprodej volné bytové jednotky, stavební parcely a bytového 

domu dle výsledku veřejného výběrového řízení, konaného dne 
02.10.2010, takto:  

1. Bytovou jednotku č. 1403/21 v domě na ul. Jiráskově č. p. 
1403, č. o. 99 na parcele č. 2711/56 a 2711/57 obě v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, části obce Předměstí, 
včetně spoluvlastnického podílu id. 7800/189546 na 
společných částech domu a na výše uvedených stavebních 
parcelách vítěznému účastníkovi veřejného výběrového řízení 
za cenu ve výši 740.000 Kč s tím, že nejdříve bude uzavřena 
smlouva o budoucí kupní smlouvě.    

2. Pozemek parc. č. 2628/16 o výměře 594 m2, kultura orná půda 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. J. K. Tyla 
vítězným účastníkům veřejného výběrového řízení za cenu ve 
výši 297.000 Kč s tím, že nejdříve bude uzavřena smlouva o 
budoucí kupní smlouvě.  

3. Bytový dům na ul. Ztracené č. o. 3, č. p. 197, na pozemku 
parc. č. 137/2 o výměře 313 m2, včetně pozemku a vedlejších 
staveb a venkovních úprav na pozemku, část Město v obci a k. 
ú. Moravská Třebová vítěznému účastníkovi veřejného 
výběrového řízení za cenu ve výši 1.436.200 Kč.  

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1029/Z/111010 Prodej pozemku parc. č. 2347/84, kultura trvalý travní porost o 
výměře 23 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Na Stráni za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši  920 Kč, 
která bude žadatelem uhrazena před podpisem kupní smlouvy.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1030/Z/111010 Podání žádosti o koupi pozemků p. č. 2818 o výměře 238 m2 
včetně stavby na pozemku p. č. 2818 a 2822 o výměře 2512 m2 

v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Dr. Loubala. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1031/Z/111010 Podání žádosti o převod pozemku p. č. 2556/13 o výměře 161 m2 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Lanškrounská 
do vlastnictví města Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

1032/Z/111010 Podání žádosti o finanční podporu  ze státního rozpočtu 
v rámci dotačního programu Podpora terénní práce 2011 ve 
výši 230.000 Kč a současně schvaluje finanční spoluúčast 
města Moravská Třebová ve výši 116.190 Kč. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

1033/Z/111010 Následující rozpočtové opatření č. 11/2010 rozpočtu města: 
 

rozpočtové příjmy

2 435 090 Kč
2 435 090 Kč

rozpočtové výdaje

1 418 100 Kč

1 016 990 Kč

Optimalizace školství 30 000 Kč

Činnost místní správy - ostatní osobní výdaje 6 000 Kč

Činnost místní správy - provoz. výdaje - služby školení a vzdělávání -6 000 Kč

Rozpočtová rezerva provozní -30 000 Kč
2 435 090 Kčrozpočtové výdaje celkem

Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR - Operační program Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost
rozpočtové příjmy celkem

ZŠ Palackého 1351 Mor. Třebová - Operační program Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

ZŠ Kostelní nám.21 Mor. Třebová - Operační program Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

 
                             Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
1034/Z/111010 Následující rozpočtové opatření č. 12/2010 rozpočtu města: 

Rozpočtové zdroje  
Zůstatek finančních prostředků na účtech města         100.000 Kč  

Rozpočtové potřeby  
Finanční příspěvek  Nadačnímu fondu pro chrámové  
varhany v Moravské Třebové na restaurování varhan  100.000 Kč  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí:  
 
1035/Z/111010 Předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva 

města ze dne 15.09.2010. 
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1036/Z/111010 Předloženou zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva 

města za uplynulé volební období 2006 – 2010. 
 

1037/Z/111010 Předloženou informaci starosty o ukončení volebního období         
2006 - 2010 a o krocích, které navrhuje, aby se jimi zabývalo 
nově zvolené zastupitelstvo po komunálních volbách 2010.  

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ukládá:  
 
1038/Z/111010 Radě města zabezpečit právní posouzení postupu ve věci 

prodeje bytové jednotky  č. 1403/8 v domě č. p. 1403 na ul. 
Jiráskově č. o. 97 v Moravské Třebové, o výsledku informovat 
zastupitelstvo města. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
T: 31.12.2010 
 

1039/Z/111010 Radě města jednat o podmínkách vypořádání účasti města 
v Nemocnici Moravská Třebová, komanditní společnosti. 
 
Z: starosta města 
T: 31.03.2011 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta volí:  
 
1040/Z/111010 Ověřovatele zápisu: 

- Miladu Horákovou 
- Ing. Miroslava Krejčího 

 
 
V Moravské Třebové 11.10.2010 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 

RNDr. Josef Ošťádal 
starosta města 

 
JUDr. Miloš Izák                                                            Ing. Václav Mačát 

              místostarosta                                                                 místostarosta 
 


