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 Usnesení zastupitelstva města ze dne 6.9.2005 

Usnesení  
 

ze zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 6.9.2005 
od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. 
Olomoucké za účasti 18 členů zastupitelstva města. 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta schvaluje:  
 
1/S/060905 Rozpočtové opatření č. 9/2005 – poskytnutí finančních příspěvků níže 

uvedeným subjektům. Příspěvky budou uhrazeny z vyčleněné 
rozpočtové rezervy. 

Gymnázium Moravská Třebová 5 000 Kč
činnost univerzity 3. věku

Bílá stopa - sportovní klub, mushers club 5 000 Kč
účast na mistrovství republiky ve sportu psích spřežení

Junák - svaz skautů a skautek ČR 20 000 Kč
vybudování topení v klubovně

Salvia - středisko sociálních služeb 0 Kč
vydání brožury s kontakty na lékaře, lékárny, zdrav. zařízení,…

Český svaz ochránců přírody ZO "Zelené Vendolí" 15 000 Kč
činnost záchraně stanice volně žijících zvířat, úpravy areálu

Kruh p řátel hudby Moravská Třebová 15 000 Kč
pořádání koncertů vážně hudby a cyklu koncertů "Význační rodáci Moravské 
Třebové"
CELKEM 60 000 Kč  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
2/S/060905 Rozpočtové opatření  č.10/2005 (v Kč) rozpočtu města: 
 

rozpočtové příjmy
177 997,00 Kč
15 750,00 Kč

Přijaté náhrady EKO KOM 275 000,00 Kč
Příjaté náhrady škody (herna stolního tenisu) 63 000,00 Kč
Přijaté náhrady škody (rekonstrukce strav. zařízení ZŠ Palackého) 35 000,00 Kč

566 747,00 Kč

rozpočtové výdaje
Lesní hospodářství 193 747,00 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů 275 000,00 Kč

63 000,00 Kč
305 000,00 Kč

Rozpočtová rezerva (účelově nespecifikovaná) -270 000,00 Kč
566 747,00 Kčrozpočtové výdaje celkem

Rekonstrukce stravovacího zařízení ZŠ Palackého
Příspěvek na provoz TJ Slovan

Dotace na činnost odborného lesního hospodáře
Dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin

rozpočtové příjmy celkem

 
 

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
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3/S/060905 Směnu pozemků s Povodím Moravy s.p. takto : 

1. Město Moravská Třebová převede do vlastnictví Povodí Moravy s.p. 
tyto pozemky: 
- p.č. 1733/15 o výměře 126 m2, která vznikla oddělením 

z pozemku p.č. 1733/2  
- p.č. 1735/16 o výměře 13 m2, která vznikla oddělením 

z pozemku p.č. 393 vedeného ve zjednodušené evidenci  
- p.č. 1735/19 o výměře 2109 m2, původně označenou jako p.č. 

1739/1 

2. Povodí Moravy s.p. převede do vlastnictví města tyto pozemky: 
- p.č. 1735/4 o výměře 971 m2  
- p.č. 1735/8 o výměře 295 m2. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o srovnatelné pozemky, převod bude 
uskutečněn bez finanční kompenzace a Povodí Moravy s.p. uhradí 
poplatky spojené s převodem, tj. daň z převodu nemovitostí a poplatek 
za návrh na vklad do katastru nemovitostí. 
Obě strany odevzdají do vlastnictví předmět směny – pozemky a 
převezmou předmět směny – pozemky. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí:  
 
1/V/060905 Rezignaci Ing. Oldřicha Vlka na člena Zastupitelstva města Moravská 

Třebová za volební stranu Občanská demokratická strana ke dni 
29.8.2005. 
 

2/V/060905 Nastoupení Vítězslava Škrabala za člena Zastupitelstva města 
Moravská Třebová za volební stranu Občanská demokratická strana 
ke dni 30.8.2005. 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ukládá:  
 
1/U/060905 Starostovi města předložit do prosincového zasedání zastupitelstva 

města návrh možného využití areálu bývalého dětského oddělení 
Nemocnice Moravská Třebová. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
T: 12.12.2005 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta:  
 
1/ZM/060905 Žádá Pardubický kraj o odkup nemovitosti a pozemkových parcel 

areálu bývalého dětského oddělení Nemocnice Moravská Třebová za 
cenu 3.400.000 Kč.   
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
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2/ZM/060905 Ruší své usnesení č. 1/SH/210205, kterým souhlasí s odkoupením 
objektu č.p. 634 s pozemky p.č. 1411, 1412/32, 1412/34 a 1413 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí 
za maximální cenu ve výši 1,- mil. Kč a pověřuje starostu města 
jednat s představiteli Pardubického kraje o znění kupní smlouvy a 
následné podpoře Pardubického kraje ve využití této budovy k rozvoji 
turistického ruchu v Pardubickém kraji. 

 
 
V Moravské Třebové 6.9.2005 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 
                                                                                          ………………………. 

                                                                                          RNDr. Josef Ošťádal 
                                                                                             starosta města 
 
 
 
 
Ověřovatelé:     Miloš Beyer           ………………………………… 
 
 
                         Vítězslav Škrabal  ………………………………… 
 


