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 Usnesení zastupitelstva města ze dne 20.12.2004 

Usnesení  
 
ze zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
20.12.2004 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/201204 Rozpočtové opatření  č. 13/2004 (v Kč) rozpočtu města: 

 
rozpočtové příjmy

132 000,00 Kč
271 000,00 Kč

Přijaté neinvestiční dary (Moravec - pekárny) 25 000,00 Kč
Příjmy z prodeje investičního majetku 102 000,00 Kč

530 000,00 Kč

rozpočtové výdaje
Příspěvek TS s.r.o. na správu aquaparku 50 000,00 Kč

-40 000,00 Kč
-50 000,00 Kč
30 000,00 Kč

271 000,00 Kč
Základní škola Čs. armády 179 32 000,00 Kč
I. MŠ Piaristická 137 - provozní dotace -74 000,00 Kč

Základní škola Palackého 1351 - provozní dotace -80 000,00 Kč
Náklady za el. energii u sportovišť města 80 000,00 Kč

-20 000,00 Kč
-95 000,00 Kč
182 000,00 Kč

Inv. akce - odvodnění hřbitova 15 000,00 Kč
40 000,00 Kč

126 000,00 Kč
74 000,00 Kč

 Základní škola Palackého 1351 - investiční dotace 80 000,00 Kč
Schody mrtvých - restaurování kříže na portálu -10 000,00 Kč

-180 000,00 Kč
73 000,00 Kč

-71 000,00 Kč
17 000,00 Kč

Rozpočtová rezerva 80 000,00 Kč
530 000,00 Kčrozpočtové výdaje celkem

Kašna zámek - restaurování

Bránská 8 - rekonstrukce portálu

I. MŠ Piaristická 137- investiční dotace

Střecha radnice II. etapa

Inv. akce MŠ Jiráskova - samostatné vytápění
Investice TS s.r.o.

Restaurování arkýře T.G.M. 23/35

Rekonstrukce kanalizace (vč. odlehčovací komory)
Inv. akce - bezbariérové nájezdy na komunikace

Dotace od SFDI na bezbariérové nájezdy
Dotace na volby do krajských zastupitestev

Silnice a komunikace - běžná údržba a opravy

rozpočtové příjmy celkem

Silnice a komunikace - běžná údržba a opravy
Odstranění skládky za domy na ulici Hřebečské
Volby do krajských zastupitelstev

Poskytnuté finanční příspěvky (Roman Langr)

 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
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 2/S/201204 Následující rozpočtové provizorium města Moravské Třebové na     I. 
čtvrtletí r. 2005 (v tis. Kč): 
 

Rozpočtové zdroje:
Rozpočtové příjmy CELKEM 61 400,00

Financování:
Zapojení zůstatku finančních prostředků na 
ZBÚ
a účelových fondech k 31.12.2004 2 000,00
Celkové rozpočtové zdroje 63 400,00

Rozpočtové potřeby:
Běžné výdaje 58 150,00
Investiční výdaje 1 750,00
Rozpočtové výdaje CELKEM 59 900,00

Financování:
Splátky jistiny přijatých úvěrů 3 500,00
Celkové rozpočtové potřeby 63 400,00 
 

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

 3/S/201204 Zrušení příspěvkové organizace Technické služby města Moravská 
Třebová k  1. 1. 2005 a převzetí jejich závazků a pohledávek. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
     Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

 4/S/201204 Odpis pohledávek příspěvkové organizace Technické služby města 
Moravská Třebová v celkové výši 415.666,- Kč v souladu 
s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

 5/S/201204 Vzorovou mandátní smlouvu města Moravská Třebová na výkon 
inženýrské činnosti podle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Zdeněk Dokoupil, vedoucí OIRR 
 

 6/S/201204 Předložený návrh starosty města řešení  připomínek výboru 
zastupitelstva města pro řízení a monitorování realizace 
strategického plánu rozvoje města dle  zápisů ze dne 14.6.2004 a 
20.9.2004. 
 
Z: Mgr. Jolana Sejbalová, vedoucí OŠK 
    Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
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 7/S/201204 Dodatek č. 1 obecných zásad pro poskytování finančních příspěvků 
města Moravská Třebová podle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

 8/S/201204 Následující termíny zasedání  rady a zastupitelstva v roce 2005: 
- rada: 18.1., 8.2., 15.3., 5.4., 10.5., 31.5., 4.7., 26.7., 6.9., 27.9., 

18.10., 15.11.,  29.11., 27.12. 
- zastupitelstvo: 21.2., 18.4., 13.6., 15.8., 31.10., 12.12. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
 

 9/S/201204 Přistoupení města Moravská Třebová   k projektu integrovaný systém 
nakládání z odpady – sběrné dvory Svitavska za podmínek, 
formulovaných společným investorem projektu a žadatelem o dotaci 
z Operačního programu Infrastruktura svazkem obcí Mikroregion 
Svitavsko.  
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
 

10/S/201204 Dohodu o poskytnutí dotace ve výši 19.000 Kč Svazku obcí 
Mikroregion Svitavsko za účelem dofinancování přípravy projektu 
Integrovaný systém nakládání s odpady – sběrné dvory Svitavska, 
dokumentace pro územní rozhodnutí, dle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

11/S/201204 Předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Moravská 
Třebová č. 8/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška 
města Moravská Třebová č. 3/2001, o placení příspěvků na 
částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních 
družin a školních klubů ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2002. 
 
Z: Mgr. Jolana Sejbalová, vedoucí OŠK 
 

12/S/201204 Předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Moravské 
Třebové č. 7/2004, kterou se mění obecně závazná  vyhláška města 
Moravské Třebové č. 4/97, o fondu rozvoje bydlení v platném znění. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

13/S/201204 Změnu svého usnesení č. 12/S/011104 takto: 
 
Původní znění: 

Zastupitelstvo města schvaluje změny zřizovacích listin základních  
škol na území města Moravská Třebová podle předloženého návrhu, 
zejména nadále vést jídelnu – výdejnu na ul. Josefské 217 jako 
součást školy na ul. Čs. armády a stanovit název a sídlo základních 
škol takto: 
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- Název: Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres 
Svitavy 

- Sídlo:   571 01 Moravská Třebová, Čs. armády 179 
- Název: Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres 

Svitavy 
- Sídlo:   571 01 Moravská Třebová, Palackého 1351 
- Název: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 25, 

okres Svitavy 
- Sídlo:   571 01 Moravská Třebová, Kostelní náměstí 25.  
 
Nové znění: 

Zastupitelstvo města schvaluje změny zřizovacích listin základních  
škol na území města Moravská Třebová podle předloženého návrhu, 
zejména nadále vést jídelnu – výdejnu na ul. Josefské 405 jako 
součást školy na ul. Čs. armády a stanovit název a sídlo základních 
škol takto: 

- Název: Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres 
Svitavy 

- Sídlo:   571 01 Moravská Třebová, Čs. armády 179 
- Název: Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres 

Svitavy 
- Sídlo:   571 01 Moravská Třebová, Palackého 1351 
- Název: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, 

okres Svitavy 
- Sídlo:   571 01 Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21.  
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

14/S/201204 Změnu splátkového kalendáře J. K., bytem ul. Lanškrounská č.o. 53, 
Moravská Třebová, byt č. 2 tak že jí dlužná částka, která vznikla 
neuhrazením části splátek, bude rozpočítána do zbývajících 
měsíčních splátek tak, aby nedošlo k prodloužení doby splatnosti 
kupní ceny. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

15/S/201204 Prodej  pozemku parc.č. 2936/40, kultura orná půda o celkové 
výměře 21.000 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
Předměstí firmě ATEK, s.r.o. Poštovní 63, Moravská Třebová, 
zastoupené jednatelem M. K., za vzájemně dohodnutou kupní cenu 
ve výši 945.000,-- Kč, kterou kupující uhradí takto:  
- 50% kupní ceny kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy  
- 50% kupní ceny uhradí kupující do 5 dnů po doručení předmětné 

kupní smlouvy s vyznačenou vkladovou doložkou o povolení 
vkladu vlastnického práva. 

s tím, že:  
- úhrada zůstatku kupní ceny řádně a včas je podle dohody 

smluvních stran podstatnou náležitostí kupní smlouvy, jejíž 
porušení opravňuje prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit,  



 Město Moravská Třebová 5 

 Usnesení zastupitelstva města ze dne 20.12.2004 

- kupní smlouva bude sepsána do 31.01.2005, 
- kupující se zaváže zrealizovat stavbu a zahájit zkušební výrobu 

do 31.12.2006 dle stavebního povolení a do 31.12.2007 bude 
stavba zkolaudována a provozuschopná, 

Porušení jakékoliv z těchto podmínek kupní smlouvy opravňuje 
prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit s tím, že kupující uhradí 
všechny náklady spojené s převodem nemovitosti zpět do vlastnictví 
města Moravská Třebová.  
V kupní smlouvě bude ve prospěch města Moravská Třebová 
dohodou vyhrazeno právo přístupu a možnosti zřízení dalších 
přípojek k dešťové kanalizaci vedoucí do místní vodoteče – 
Udánského potoka, dále bude sjednáno bezúplatné zřízení věcného 
břemene práva vstupu a vjezdu ve prospěch města, jehož rozsah 
bude zakreslen v geometrickém plánu.     
 

Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

16/S/201204 Prodej ideální ¼ kůlny na pozemku parc. č. 302/4 (pravé) a ideální ¼ 
pozemku p.č. 302/4 v obci a kat. území Moravská Třebová, část 
Předměstí K. Z., bytem  ul. Svitavská č.o. 19, Moravská Třebová za 
kupní cenu ve výši 100,- Kč.   
 

Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

17/S/201204 Uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva k 
pozemku parc.č. 2055/49 o celkové výměře 548 m2, kultura orná 
půda a pozemku parc.č. 2055/50 o celkové výměře 492 m2 vše v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického Z. Z., 
bytem ul. Jiráskova č.o. 124, Moravská Třebová  za vzájemně 
dohodnutou cenu ve výši 306.800,--Kč, kterou kupující uhradí takto:  
- 50% před podpisem kupní smlouvy,  
- 50 % do 30-ti dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv.  
V případě, že Z. Z. nepoužije pozemky pro výstavbu rodinného domu 
a parcely převede do vlastnictví jiné osoby, uhradí městu Moravská 
Třebová smluvní pokutu ve výši prodejní ceny převedených pozemků.  
Nejdřív bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. 
 

Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

18/S/201204 Uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva 
k pozemku parc.č. 2055/52 o celkové výměře 1.034 m2, kultura orná 
půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického 
s Ing. P. J., bytem ul. Holandská č.o. 3, Moravská Třebová  za 
vzájemně dohodnutou cenu ve výši 305.030,--Kč, kterou kupující 
uhradí takto:  
- 50% před podpisem kupní smlouvy,  
- 50 % do 30-ti dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv.  
V případě že Ing. J. nepoužije pozemek pro výstavbu rodinného 
domu a parcelu převedou do vlastnictví jiné osoby, uhradí městu 
Moravská Třebová smluvní pokutu ve výši prodejní ceny 
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převedeného pozemku.  
 

Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

19/S/201204 Uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva 
k pozemku parc.č. 2055/47 o celkové výměře 598 m2, kultura orná 
půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického 
s manželi J. a L. D., ul. Nerudova č.o. 17, Moravská Třebová za 
vzájemně dohodnutou cenu ve výši 176.410,-- Kč, kterou kupující 
uhradí takto:  
- 50% prodejní ceny před podpisem kupní smlouvy 
- 50% do 30ti dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv. 
V případě, že manželé D. nepoužijí pozemek pro výstavbu rodinného 
domu a parcelu převedou do vlastnictví jiné osoby, uhradí městu 
Moravská Třebová smluvní pokutu ve výši prodejní ceny 
převedeného pozemku.  
 

Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

20/S/201204 Uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva 
k pozemku parc.č. 2055/51 o celkové výměře 534 m2, kultura orná 
půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického 
s manželi Ing. A. a P. V., bytem ul. Holandská č.o. 3, Moravská 
Třebová za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 157.530,-- Kč, kterou 
kupující uhradí takto:  
- 50% prodejní ceny před podpisem kupní smlouvy 
- 50% do 30ti dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv.  
V případě, že manželé V. nepoužijí pozemek pro výstavbu rodinného 
domu a parcelu převedou do vlastnictví jiné osoby, uhradí městu 
Moravská Třebová smluvní pokutu ve výši prodejní ceny 
převedeného pozemku.  
 

Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

21/S/201204 Uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva 
k pozemku parc.č. 2055/46 o celkové výměře 342 m2 a  pozemku 
parc.č. 2055/45 o výměře 677 m2, vše kultura orná půda v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického L. S., bytem 
ul. Pod Hamry č.o. 6, Moravská Třebová za vzájemně dohodnutou 
cenu ve výši 300.605,-- Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy.  
V případě, že L. S. nepoužije pozemky pro výstavbu rodinného domu 
a parcely převede do vlastnictví jiné osoby, uhradí městu Moravská 
Třebová smluvní pokutu ve výši prodejní ceny převedeného 
pozemku.  
 

Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
22/S/201204 Prodej pozemku parc.č. 1108/2 , kultura zahrada o celkové výměře 

225 m2 a id. 1/3 pozemku parc.č. 1108/4, kultura zahrada o celkové 
výměře 68 m2 vše v  obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Bezručova manželům K. a J. K., bytem ul. Bezručova č.o. 28, 
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Moravská Třebová za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 11.700,-- 
Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.    
 

Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

23/S/201204 Prodej dílu a  pozemku parc.č. 2509/2  o celkové výměře 1 m2, 
kultura zastavěná plocha a dílu d pozemku parc.č. 2509/2 o výměře 
19 m2, kultura ostatní plocha vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Lanškrounská Ing. L. a B. S., bytem ul. 
Lanškrounská č.o. 133, Moravská Třebová za  vzájemně dohodnutou 
cenu ve výši  1.400,-- Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.   
 

Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

24/S/201204 Prodej pozemku parc.č. 3527/2, kultura trvalý travní porost o celkové 
výměře 58 m2  v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Sušice J. K., trvale bytem ul. Holandská č.o. 8, Moravská Třebová a 
H. K., trvale bytem Ústí nad Orlicí, Chodská 1193 za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 3.600,-- Kč, kterou kupující uhradí 
před podpisem kupní smlouvy.   
 

Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

25/S/201204 Prodej pozemku parc.č. 3522/3, kultura zastavěná plocha o celkové 
výměře 1 m2  v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Sušice F. a V. C.,  bytem Sušice č.p. 62, Moravská Třebová za 
vzájemně dohodnutou cenu ve výši 110,-- Kč, kterou kupující uhradí 
před podpisem kupní smlouvy.   
 

Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

26/S/201204 Prodej pozemku parc.č. 3287/20, kultura trvalý travní porost  o 
celkové výměře 574 m2  v obci  Moravská Třebová a kat. území 
Boršov u Moravské Třebové MUDr. V. K., bytem ul. Jiráskova č.o. 
122, Moravská Třebová za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 
24.000,-- Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.   
 

Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

27/S/201204 Prodej pozemku parc. č. 3808/27 o celkové výměře 78 m2,  kultura 
ostatní plocha a  pozemku parc.č. 563/3 o celkové výměře 199 m2, 
kultura ostatní plocha vše obci Moravská Třebová a kat. území 
Boršov u Moravské Třebové T. B., bytem Boršov č.p. 98, za 
vzájemně dohodnutou cenu ve výši 17.400,--, kterou kupující uhradí 
takto: 
- 50% před podpisem kupní smlouvy  
- 50% do 30-ti dnů ode dne vkladu vlastnických práv. 
 

Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

28/S/201204 Prodej pozemku parc.č. 1178/35, kultura zastavěná plocha o výměře 
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20 m2  v obci  a kat. území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. 
Zahradnická manželům R. a M. T., bytem ul. 9. května  č.o. 
40, Moravská Třebová za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 3.000,-- 
Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
 

Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

29/S/201204 Uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1193/17, kultura ostatní 
plocha o výměře 327 m2 a smlouvy o zřízení věcného břemene ve 
prospěch města Moravská Třebová, které spočívá v povinnosti strpět 
kanalizační a vodovodní přípojku na části pozemku p.č. 1193/17 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Nová s M. Ch., 
bytem ul. Nová č.o. 21, Moravská Třebová za vzájemně dohodnutou 
kupní cenu ve výši 35.400,-- Kč, kterou kupující uhradí takto: 
- 50% před podpisem kupní smlouvy, 
- 50% do 30-ti dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv.  
Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. 
 

Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

30/S/201204 Prodej pozemku parc.č. 1193/18, kultura ostatní plocha o výměře 220 
m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Nová P. a L. 
R., bytem ul. Nová č.o. 21, Moravská Třebová za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 26.900,-- Kč, kterou kupující uhradí 
před podpisem kupní smlouvy.  
 

Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

31/S/201204 Prodej pozemku parc.č. 1202/23, kultura zastavěná plocha o výměře 
17 m2  v obci  a kat. území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. 
J.K.Tyla  P. a M. Z., bytem ul. J.K.Tyla č.o. 14 v Moravské Třebové 
za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 2.700,-- Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
 

Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

32/S/201204 Prodej pozemku parc.č. 1202/24, kultura  zastavěná plocha o výměře 
17 m2  v obci  a kat. území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. 
J.K.Tyla  F. a J. M., bytem ul. J.K.Tyla č.o. 16 v Moravské Třebové za 
vzájemně dohodnutou cenu ve výši 2.700,-- Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

33/S/201204 Výkup pozemku p.č. 1749/4 o výměře 339 m2 v obci a katastrálním 
území Linhartice od H. K., bytem Gruna č.p. 29 za cenu ve výši 
11.865,--Kč s tím, že město dále uhradí daň z převodu nemovitostí. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

34/S/201204 Výkup pozemků p.č. 1735/1 o výměře 4356 m2, p.č. 1735/4 o výměře 
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175 m2 a p.č. 1735/2 o výměře 2745 m2 v obci a katastrálním území 
Linhartice za cenu ve výši 227.210,--Kč od A. P., bytem Brodská 409, 
Semily a L. Z., bytem Svitavská 24, Moravská Třebová, od každého 
ideální ½ pozemků. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

35/S/201204 Výkup pozemku p.č. 1730/3 o výměře 8475 m2  a pozemku p.č. 
1730/5 o výměře 462 m2 v obci a katastrálním území Linhartice od  J. 
K., bytem Svatoslav 57 za cenu dohodou ve výši 308.175,--Kč.  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

36/S/201204 Prominutí dluhu za nájemné v bytě č. 2 v domě Boršov č.p. 222, 
Moravská Třebová ve výši 46.142,--Kč V. P., bytem Boršov č.p. 222, 
Moravská Třebová a odepsání této pohledávky, pokud V. P. do 22. 
12. 2004 vyklidí a předá vyklizený byt č. 2 v domě Boršov 222 městu 
Moravská Třebová. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

37/S/201204 Záměr osazení informačních tabulí na příjezdu do města Moravská 
Třebová zvlášť pro aquapark a zvlášť pro městskou památkovou 
rezervaci. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová 
    Ing. Zdeněk Dokoupil 
 

38/S/201204 Zahraniční služební cestu Mgr. Libuše Scholzové a Ing. Miroslava 
Netolického na veletrh Slovakiatour do Bratislavy, která se uskuteční 
ve dnech 20.- 22.1.2005. 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta neschvaluje:  
 
 1/N/201204 Změnu  úhrady kupní ceny dle článku V. kupní smlouvy uzavřené 

mezi městem Moravská Třebová a manželi M. K. a S. K.,  podle 
předloženého návrhu. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
    Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

 2/N/201204 Zrušení předkupního práva města Moravská Třebová k pozemku 
parc.č. 1741/2, kultura ostatní plocha o celkové výměře 1.791 m2 
v obci a k.ú. Moravská Třebová, ul. Dvorní.    
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí:  
 
 1/V/201204 Předloženou průběžnou informaci o realizaci pasportu 

podnikatelských nemovitostí v Moravské Třebové a okolí. 
 

 2/V/201204 Předloženou informaci starosty města o průběhu jednání s firmou 
SSŽ o umístění obalovny. 
 

 3/V/201204 Předloženou zprávu projekční kanceláře DOKA s.r.o. o současném 
stavu a návrhu opatření na objektu Svitavská č.o. 7 v Moravské 
Třebové, tj.: 
- zařazení navržených opatření do návrhu rozpočtu města na rok 

2005 
- jednání s firmou Vytep Uničov o převzetí tepelného hospodářství 

v domě na ulici Svitavská č.o. 7 v Moravské Třebové.             
 

 4/V/201204 Předloženou zprávu o současném stavu ve vyhlášení veřejné 
architektonické soutěže na zpracování komplexní studie sportovního 
areálu na ul. Tyršově v Moravské Třebové. 
 

 5/V/201204 Předložený zápis z jednání výboru Zastupitelstva města Moravská 
Třebová pro řízení a monitorování realizace Strategického plánu 
rozvoje města ze dne 8.11.2004. 
 

 6/V/201204 Předložený zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstva města 
Moravská Třebová ze dne 16.12.2004. 
 

 7/V/201204 Předloženou informaci o prezentaci města a regionu na veletrzích 
cestovního ruchu v roce 2005. 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta nebere na v ědomí:  
 
1/NV/201204 Předložený dopis Karla Müllera ze dne 13. 12. 2004 ve věci jeho 

odvolání z funkce velitele Městské policie Moravská Třebová. 
 

2/NV/201204 Předloženou informaci starosty města o důvodech odvolání Karla 
Müllera z funkce velitele Městské policie Moravská Třebová. 

 
 
 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta ukládá:  
 
 1/U/201204 Starostovi města zabezpečit zpracování a předložit zastupitelstvu 

města koncepci kultury ve městě. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
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 2/U/201204 Starostovi města uzavřít novou smlouvu s provozovatelem 

Informačního centra v Moravské Třebové, která by měla navíc 
obsahovat: 
- povinnosti provozovatele poskytovat městu pravidelné měsíční 

přehledy o návštěvnosti dle vzoru IC ve Svitavách 
- standardní podmínky pro fungování IC dle požadavků České 

centrály cestovního ruchu Czech Turism 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
 

 3/U/201204 Starostovi města zajistit vypracování a předložit zastupitelstvu města 
koncepci rozvoje cestovního ruchu ve městě. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
 

 4/U/201204 Místostarostovi města zpracovat úplné znění mandátní smlouvy na 
investiční akci Město Moravská Třebová – Rozšíření kanalizační sítě 
dle schválené vzorové mandátní smlouvy a předložit do příštího 
řádného zasedání zastupitelstva města. 
 
Z: Ing. Josef Jílek, místostarosta města 
 

 5/U/201204 Řediteli Sociálních služeb města Moravská Třebová zpracovat a 
předložit zastupitelstvu města projekt dalšího rozvoje a budoucího 
fungování Domova důchodců. 
 
Z: Ing. Emil Maléř, ředitel Sociálních služeb města 
 

 6/U/201204 Kulturním službám města Moravská Třebová zpracovat a předložit 
zastupitelstvu koncepci využití zámku s cílem minimalizovat provozní 
ztrátu a v souladu s připravovanou koncepcí rozvoje cestovního ruchu 
ve městě; studie by měla obsahovat také přehled a vyčíslení 
realizovaných investic a vývoj a další výhled provozních nákladů. 
 

Z: Mgr. Ivo Horkel, ředitel Kulturních služeb města 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta pov ěřuje:  
 
 1/P/201204 Starostu města jednat s Pardubickým krajem o možnostech směny 

majetku v souvislosti s prodejem bývalého dětského oddělení 
Nemocnice Moravská Třebová. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
 

Zastupitelstvo jmenuje:  
 
 1/J/201204 Ing. Jiřího Ošlejška členem výboru Zastupitelstva města Moravská 

Třebová pro řízení a monitorování realizace Strategického plánu 
rozvoje města 
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Zastupitelstvo m ěsta odkládá:  
 
 1/O/201204 Projednání tisku č. 1/7 (mandátní smlouva na investiční akci Město 

Moravská Třebová – Rozšíření kanalizační sítě) na příští zasedání 
zastupitelstva města. 
 
Z: Ing. Josef Jílek, místostarosta města 

 
 
V Moravské Třebové 21.12.2004 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 
                                                                                          ………………………. 

                                                                                          RNDr. Josef Ošťádal 
                                                                                             starosta města 
 
 
 
Ověřovatelé:     Ing. Jiří Kalabus       ………………………………… 
 
 
                         Josef Odehnal          ………………………………… 
 
 


