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 Usnesení zastupitelstva města ze dne 16.3.2004 

Usnesení  
 
z mimořádného zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo 
dne 15.3.2004 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské 
Třebové na ul. Olomoucké za účasti 21 členů zastupitelstva města. 
 
 

Zastupitelstvo m ěsta schvaluje:  
 
1/S/150304 V souvislosti s realizací investiční akce Rekonstrukce koupaliště 

Moravská Třebová následující usnesení: 
 
Zastupitelstvo města:  

1. Schvaluje na dostavbu sportovního areálu - rekonstrukci koupaliště 
pro rok 2004 maximální částku 29 milionů Kč. Tato částka 
kompletně zabezpečuje celou vnitřní část koupaliště a zahrnuje i 
části stavby hrazené ze státních příspěvků a dotací v celkové výši 
14,172 milionů Kč.  
Stavba se skládá z:   
a) lávky přes spojovací krček  
b) tobogánů a skluzavky a to jak technologické tak stavební části 
c) stavební části úpravny vody 
d) tepelných čerpadel - stavební i technologické části 
e) objektu technologie vody - dokončení  
f) kompletní výstavby vstupních objektů mimo vybavení  

turnikety a technologické části gastronomie 
g) zpevněné plochy kolem bazénu 
h) zpevněných ploch uvnitř vstupních objektů – všech  
i) komunikace k úpravně vody  
j) kompletního venkovního osvětlení  
k) kanalizace druhá etapa  
l) kompletní sadových úprav a oplocení 
m) demolice sociálního zařízení herny 
Za kompletní provedení a kvalitu je zodpovědný stavební dozor Ing. 
Oldřich Vlk.  

2. Schvaluje záměr přijetí úvěru v celkové maximální výši 14 milionů 
Kč a pověřuje starostu předložit zastupitelstvu úvěrovou smlouvu.   

3. Pověřuje starostu města zabezpečením maximální péče v přípravě 
zpracování a vyhodnocení všech dokumentů souvisejících 
s poskytnutím státní dotace tak, aby podmínky poskytnutí státní 
dotace nebyly porušeny.  

4. Pověřuje radu města využít všech možností na propagaci a 
popularizaci této akce s cílem vysvětlit význam akce pro město 
Moravská Třebová.  

 
2/S/150304 Předložený návrh smlouvy č.15610391 o poskytnutí finančních 

prostředků (dotace)  ze SFŽP ČR na alternativní zdroje energie 
(tepelná čerpadla a solární ohřev teplé užitkové vody) na akci 
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Rekonstrukce koupaliště Moravská Třebová. 
 

3/S/150304 Předložený návrh zástavní smlouvy č.15610391-Z o poskytnutí půjčky 
z finančních  prostředků SFŽP ČR na alternativní zdroje energie 
(tepelná čerpadla a solární ohřev teplé užitkové vody) na akci 
Rekonstrukce koupaliště Moravská Třebová s ročním úrokem 1,5 %. 
 

4/S/150304 Rozpočtové opatření č. 1/2004 takto: 
 
Investiční akce: 
- rekonstrukce koupaliště dostavba     4.910,00 tis. Kč 
- rekonstrukce koupaliště – atrakce   4.920,00 tis. Kč 
 
Běžné výdaje: 
- rozpočtová rezerva na rekonstrukci koupaliště     - 9.830,00 tis. Kč 

 
 
 
V Moravské Třebové 17.3.2004 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 
 
                                                                                          ………………………. 

                                                                                            RNDr. Josef Ošťádal 
                                                                                                starosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  Miloš Beyer                  ………………………………… 
 
 
                       Vladimír Koblovský      ………………………………… 
 
 


