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Usnesení  
 

z  3. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 14.02.2011 
od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  za účasti 17 
členů zastupitelstva města. 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta schvaluje:  
 
58/Z/140211 Předložený program zasedání zastupitelstva města. 

 
59/Z/140211 Změny termínů a zodpovědností plnění úkolů zastupitelstva města 

takto: 
- usnesení 1002/Z/090810 z původního termínu 31.12.2010 na 

nový termín 18.04.2011, Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
- usnesení 1038/Z/111010 z původního termínu 31.12.2010 na 

nový termín 14.03.2011, Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
 

60/Z/140211 Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 15/2010 rozpočtu města, kterou 
budou změněny závazné ukazatele na rok 2010 takto (v tis. Kč): 

a) závazné ukazatele stanovené radě města 

úprava 
rozpočtu

rozpočet 2010     
po úpravě

Rozpočtové zdroje:
Rozpočtové příjmy CELKEM 2 921,00 304 794,00
Financování:
Zapojení zůstatků finančních prostředků                                                
na ZBÚ a účelových fondech k 31.12.2009 0,00 23 220,00
Celkové rozpočtové zdroje 2 921,00 328 014,00

Rozpočtové potřeby:
Rozpočtové výdaje CELKEM 2 921,00 323 014,00
Financování:
Splátky jistiny přijatých úvěrů 0,00 5 000,00
Celkové rozpočtové potřeby 2 921,00 328 014,00

rozpočet 2010 
před úpravou

301 873,00

23 220,00

5 000,00

325 093,00

320 093,00

325 093,00  
 
 b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené městem 

úprava 
rozpočtu

rozpočet 2010      
po úpravě

Kulturní služby Moravská Třebová 8 318,00 15,00 8 333,00

rozpočet 2010 
před úpravou

 
 
                           Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
61/Z/140211 Termínový plán činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města na 

rok 2011 a plán kontrol na období únor až červenec 2011. 
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Z: Josef Odehnal, předseda kontrolního výboru  
 

62/Z/140211 Předložený Plán činnosti finančního výboru zastupitelstva města na 
rok 2011. 
 
Z: Ing. Miloš Mička, předseda finančního výboru 
 

63/Z/140211 Cenu  stočného  na rok 2011 ve výši 34,80 Kč  včetně DPH. 
 
Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta 
 

64/Z/140211 Dohodu o úhradě dluhu ve splátkách ve výši 12.399 Kč tak, že 
uhradí tuto částku v 25 pravidelných měsíčních splátkách.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

65/Z/140211 Podání žádosti na Pozemkový fond ČR o převod pozemků p. č. 
2763/7, 2763/8, 2771/15, 2771/16, 2771/36, 2771/39, 2771/41, 
2771/42, 2771/43, 2771/55, 2771/62, 2771/63, 2771/64, 2771/65, 
2771/66, 2771/67, 2826/3, 2827/13, část pozemku p. č 2936/1 vše 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, a pozemků p. č. 
4163 a 4166 v obci Moravská Třebová, katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové, do vlastnictví města Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

66/Z/140211 Prodej pozemku parc. č. 807/1, kultura zahrada o výměře 183 m2 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Olomoucká za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši  21.960 Kč, která bude 
žadatelem uhrazena takto:   
- 50 % před podpisem kupní smlouvy 
- 50 % do 30 dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

67/Z/140211 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ve věci prodeje části 
pozemku parc.č. 748/5 o výměře cca 40 m2, kultura ostatní plocha o 
celkové výměře 169 m2 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul.Josefská, s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po 
dostavbě dvojgaráže a to s termínem do 31.05.2012.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

68/Z/140211 Prodej  podílu id. 1889/10000 na stavebním pozemku parc. č. 2254 
o celkové výměře 900 m2, kultura zastavěná plocha v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 45.900 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy. 
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

69/Z/140211 Prodej  podílu id. 1832/10000 na stavebním pozemku parc. č. 2800 
o celkové výměře 173 m2, kultura zastavěná plocha v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 8.556 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí:  
 
70/Z/140211 Předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města. 

 
71/Z/140211 Předloženou zprávu o činnosti rady města od  zasedání 

zastupitelstva města 06.12.2010. 
 

72/Z/140211 Předložené Programové prohlášení Rady města na volební období 
2010 - 2014. 
 

73/Z/140211 Rezignaci Zdeňka Stupky na funkci člena Rady města Moravská 
Třebová k 24.02.2011. 
 

74/Z/140211 Rezignaci členů výborů zastupitelstva města 
- Alana Leiera na členství ve výboru pro strategický rozvoj města 
- Tomáše Miloty na členství ve výboru finančním. 
 

75/Z/140211 Předložený zápis z jednání finančního výboru ze dne 02.02.2011. 
 

76/Z/140211 Cenu vodného na rok 2011 ve výši 30 Kč včetně DPH. 
 

77/Z/140211 Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro 
strategický rozvoj města ze dne 20.01.2011. 
 

78/Z/140211 Ukončení jednání o prodeji pozemků na ul. Dvorní, Moravská 
Třebová.   
 

79/Z/140211 Předloženou zprávu o činnosti Městské policie Moravská Třebová 
za období leden až prosinec 2010. 

80/Z/140211 Předloženou informaci o využití zimního stadionu za období zimní 
sezona 2009 a 2010  v rámci bruslení pro veřejnost. 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta volí:  
 
81/Z/140211 Mgr. Petera Kopuncze členem rady města. 
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Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

82/Z/140211 Oldřicha Adámka členem kontrolního výboru zastupitelstva města. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ukládá:  
 
83/Z/140211 Radě města pracovat s předloženými doporučeními finančního 

výboru ve věci novelizace vnitřního předpisu č. 11/2010, Směrnice 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
 
Z: Ing. Václav Mačát, místostarosta města 
T: 30.04.2011 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ruší:  
 
84/Z/140211 Smlouvu o budoucí kupní smlouvě uzavřené ve věci prodeje části 

pozemku parc. č. 748/5 o výměře cca 40 m2, kultura ostatní plocha 
o celkové výměře 169 m2 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Josefská s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po 
dostavbě dvojgaráže a to s termínem do 31.12.2010. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
V Moravské Třebové 14.02.2011 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 

 
JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 

Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát 
                místostarosta                                                                 místostarosta 


