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Usnesení zastupitelstva ze dne 22.10.2012

Usnesení
z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 
22.10.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  za 
účasti 15 členů zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města schvaluje:

497/Z/221012 Předložený program zasedání zastupitelstva města.

498/Z/221012 Prodloužení termínu plnění úkolu č. 490/Z/030912 z původního 
termínu 22.10.2012 na nový termín 03.12.2012.

Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města

499/Z/221012 Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 13/2012 rozpočtu města, kterou 
budou změněny závazné ukazatele na rok 2012 takto (v tis. Kč):

a) závazné ukazatele stanovené radě města

úprava 

rozpočtu

rozpočet 2012

po úpravě

Rozpočtové zdroje:

Rozpočtové příjmy CELKEM -2 550,00 387 060,00

Financování:

Zapojení zůstatků finančních prostředků                                                

na ZBÚ a účelových fondech k 31.12.2011 -4 250,00 10 670,00

Investiční úvěr na realizaci projektu OÚSB 0,00 40 000,00

Půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OÚSB 8 500,00 200,00 8 700,00

Celkové rozpočtové zdroje -6 600,00 446 430,00

Rozpočtové potřeby:

Rozpočtové výdaje CELKEM -6 600,00 439 210,00

Financování:

Splátky jistiny přijatých úvěrů 0,00 7 220,00

Operace z peněžních účtů nemající charakter 

příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00

Celkové rozpočtové potřeby -6 600,00 446 430,00453 030,00

rozpočet 2012

před úpravou

389 610,00

14 920,00

40 000,00

445 810,00

453 030,00

7 220,00

b) závazné ukazatele stanovené příspěvkovým organizacím města:

úprava 

příspěvku

příspěvek 2012      

po úpravě

Základní škola Mor.Třebová, Palackého 1351 4 732,00 20,00 4 752,00

Kulturní služby města Moravská Třebová 8 185,00 25,00 8 210,00

 příspěvek 2012 před 

úpravou

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
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500/Z/221012 Cenu  stočného  na rok na rok 2013 ve výši 40,35 Kč/m3  bez DPH.

501/Z/221012 Koncepci prevence kriminality Města Moravská Třebová na léta 
2013 – 2016 v souladu s předloženým návrhem. 
Z: Karel Bláha, velitel Městské policie a koordinátor prevence 
    kriminality

502/Z/221012 Prodej: 

1. Bytové jednotky č. 807/2 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 
podílu id. 684/10000 na pozemku parc. č. 1374, část obce 
Předměstí v obci a k.ú. Moravská Třebová, na společných 
částech domu na výše uvedeném pozemku a podílu na 
venkovních úpravách a vedlejších stavbách za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 178.304 Kč, platnou pouze 
v případě, že ji kupující uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy. Pokud nebude tato podmínka splněna, nebude 
kupujícím poskytnuta 5 % sleva dle směrnice č. 7/2007, kterou 
se stanoví pravidla pro prodej bytových domů a jednotek.

2. Bytové jednotky č. 807/3 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 
podílu id. 684/10000 na pozemku parc. č. 1374, část obce 
Předměstí v obci a k.ú. Moravská Třebová, na společných 
částech domu na výše uvedeném pozemku a podílu na 
venkovních úpravách a vedlejších stavbách za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 178.304 Kč, platnou pouze 
v případě, že ji kupující uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy. Pokud nebude tato podmínka splněna, nebude 
kupujícím poskytnuta 5 % sleva dle směrnice č. 7/2007, kterou 
se stanoví pravidla pro prodej bytových domů a jednotek.

3. Bytové jednotky č. 807/4 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 
podílu id. 592/10000 na pozemku parc. č. 1374, část obce 
Předměstí v obci a k.ú. Moravská Třebová, na společných 
částech domu na výše uvedeném pozemku a podílu na 
venkovních úpravách a vedlejších stavbách za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 154.311 Kč, platnou pouze 
v případě, že ji kupující uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy. Pokud nebude tato podmínka splněna, nebude 
kupujícím poskytnuta 5 % sleva dle směrnice č. 7/2007, kterou 
se stanoví pravidla pro prodej bytových domů a jednotek.

4. Bytové jednotky č. 807/6 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 
podílu id. 709/10000 na pozemku parc. č. 1374, část obce 
Předměstí v obci a k.ú. Moravská Třebová, na společných 
částech domu na výše uvedeném pozemku a podílu na 
venkovních úpravách a vedlejších stavbách za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 184. 802 Kč, platnou pouze 
v případě, že ji kupující uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy. Pokud nebude tato podmínka splněna, nebude 



Město Moravská Třebová 3

Usnesení zastupitelstva ze dne 22.10.2012

kupujícím poskytnuta 5 % sleva dle směrnice č. 7/2007, kterou 
se stanoví pravidla pro prodej bytových domů a jednotek.  

5. Bytové jednotky č. 807/7 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 
podílu id. 709/10000 na pozemku parc. č. 1374, část obce 
Předměstí v obci a k.ú. Moravská Třebová, na společných 
částech domu na výše uvedeném pozemku a podílu na 
venkovních úpravách a vedlejších stavbách za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 184.802 Kč, platnou pouze 
v případě, že ji kupující uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy. Pokud nebude tato podmínka splněna, nebude 
kupujícím poskytnuta 5 % sleva dle směrnice č. 7/2007, kterou 
se stanoví pravidla pro prodej bytových domů a jednotek.

6. Bytové jednotky č. 807/8 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 
podílu id. 619/10000 na pozemku parc. č. 1374, část obce 
Předměstí v obci a k.ú. Moravská Třebová, na společných 
částech domu na výše uvedeném pozemku a podílu na 
venkovních úpravách a vedlejších stavbách za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 161.532 Kč, platnou pouze 
v případě, že ji kupující uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy. Pokud nebude tato podmínka splněna, nebude 
kupujícím poskytnuta 5 % sleva dle směrnice č. 7/2007, kterou 
se stanoví pravidla pro prodej bytových domů a jednotek.  

7. Bytové jednotky č. 807/9 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 
podílu id. 619/10000 na pozemku parc. č. 1374, část obce 
Předměstí v obci a k.ú. Moravská Třebová, na společných 
částech domu na výše uvedeném pozemku a podílu na 
venkovních úpravách a vedlejších stavbách za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 161.532 Kč, platnou pouze 
v případě, že ji kupující uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy. Pokud nebude tato podmínka splněna, nebude 
kupujícím poskytnuta 5 % sleva dle směrnice č. 7/2007, kterou 
se stanoví pravidla pro prodej bytových domů a jednotek.

8. Bytové jednotky č. 807/10 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 
podílu id. 709/10000 na pozemku parc. č. 1374, část obce 
Předměstí v obci a k.ú. Moravská Třebová, na společných 
částech domu na výše uvedeném pozemku a podílu na 
venkovních úpravách a vedlejších stavbách za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 184.802 Kč, platnou pouze 
v případě, že ji kupující uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy. Pokud nebude tato podmínka splněna, nebude 
kupujícím poskytnuta 5 % sleva dle směrnice č. 7/2007, kterou 
se stanoví pravidla pro prodej bytových domů a jednotek.

9. Bytové jednotky č. 807/11 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 
podílu id. 709/10000 na pozemku parc. č. 1374, část obce 
Předměstí v obci a k.ú. Moravská Třebová, na společných 
částech domu na výše uvedeném pozemku a podílu na 
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venkovních úpravách a vedlejších stavbách za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 184.802 Kč, platnou pouze 
v případě, že ji  kupující uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy. Pokud nebude tato podmínka splněna, nebude 
kupujícím poskytnuta 5 % sleva dle směrnice č. 7/2007, kterou 
se stanoví pravidla pro prodej bytových domů a jednotek.

10.Bytové jednotky č. 807/12 na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807, včetně 
podílu id. 619/10000 na pozemku parc. č. 1374, část obce 
Předměstí v obci a k.ú. Moravská Třebová, na společných 
částech domu na výše uvedeném pozemku a podílu na 
venkovních úpravách a vedlejších stavbách za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 161.532 Kč, platnou pouze 
v případě, že ji kupující uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy. Pokud nebude tato podmínka splněna, nebude 
kupujícím poskytnuta 5 % sleva dle směrnice č. 7/2007, kterou 
se stanoví pravidla pro prodej bytových domů a jednotek.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

503/Z/221012 Prodej: 

1. Bytové jednotky č. 104/1 na ul. Ztracené č. o. 8, č. p. 104, včetně 
podílu id. 2368/10000 na pozemku parc. č. 158, část obce Město 
v obci a k.ú. Moravská Třebová, na společných částech domu na 
výše uvedeném pozemku a podílu na venkovních úpravách a 
vedlejších stavbách stávajícím nájemníkům za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 344.742 Kč, platnou pouze 
v případě, že ji  kupující uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy. Pokud nebude tato podmínka splněna, nebude 
kupujícím poskytnuta  5 % sleva  dle směrnice č. 7/2007, kterou 
se stanoví pravidla pro prodej bytových domů a jednotek.     

2. Bytové jednotky č. 104/3 na ul. Ztracené č. o. 8, č. p. 104, včetně 
podílu id. 1534/10000 na pozemku parc. č. 158, část obce Město 
v obci a k.ú. Moravská Třebová, na společných částech domu na 
výše uvedeném pozemku a podílu na venkovních úpravách a 
vedlejších stavbách za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
223.377 Kč, platnou pouze v případě, že ji kupující uhradí do 60 
dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Pokud nebude tato 
podmínka splněna, nebude kupujícím poskytnuta  5 % sleva  dle 
směrnice č. 7/2007, kterou se stanoví pravidla pro prodej 
bytových domů a jednotek.     

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

504/Z/221012 Prodej pozemku parc. č. 1946/9 o výměře 195 m2, kultura zahrada 
v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. U Písku, který bude 
zatížen věcným břemenem vedení inženýrských sítí, za vzájemně 
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sjednanou kupní cenu ve výši 11.700 Kč, kterou kupující uhradí 
před podpisem kupní smlouvy. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

505/Z/221012 Prodej: 
1. pozemku parc. č. 1491/10 o výměře 33 m2, kultura zastavěná 

plocha a  nádvoří v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Dukelská 

2. pozemku parc. č. 3994 o výměře 37 m2, kultura zastavěná 
plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
ul. Bezručova

3. pozemku parc. č. 2053/6 o výměře 63 m2, kultura zastavěná 
plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
ul. Pod Hamry

4. pozemku parc. č. 673/4 o výměře 40 m2, kultura zastavěná 
plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
ul. Komenského  

5. pozemku parc. č. 819/4 o výměře 46 m2, kultura zastavěná 
plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
Rybní náměstí

společnosti ČEZ, Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8 PSČ 405 02 za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 59.130 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy. Město si vyhradí předkupní právo ke všem 
převáděným pozemkům.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

506/Z/221012 Prodej pozemku parc. č. 164 o výměře 87 m2, kultura zahrada 
v obci a k.ú. Moravská Třebová, část obce Město, ul. Ztracená Janě 
Brodské,  bytem ul. Ztracená  č. o. 16, Moravská Třebová za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 10.440 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

507/Z/221012 Prodej podílu ideálních 554/10000 stavební parcely č. 2776 
o výměře 396 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, část 
Předměstí na ul. Dr. Janského v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
5.920 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

508/Z/221012 Prodej pozemku parc.č. 2088/1 o výměře 30 m2, kultura zahrada 
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v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce 
Předměstí, ul. Nerudova za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
3.600 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

509/Z/221012 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 
PU/1012/S z Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod k projektu „Cesta od renesance k baroku“ který je 
zaregistrován v Regionálním operačním programu NUTS II 
Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/3.1.00/10.01012, 
dle předloženého návrhu. 

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

Zastupitelstvo města neschvaluje:

510/Z/221012 Poskytnutí finančního příspěvku Národní radě osob se zdravotním 
postižením ČR, IČ: 70856478 na zajištění činnosti organizace 
včetně poradenských služeb.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Zastupitelstvo města vydává souhlas:

511/Z/221012 S podáním návrhu na zapsání níže uvedených artefaktů za kulturní 
památky ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 
Jde o tyto artefakty:   

1. Kříž z roku 1918 na pozemku parc. č. 620/3 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Jiráskova 

2. Barokní kříž z roku 1756 na pozemku parc. č. 1315 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí, 
rozcestí Jiráskova a J.K.Tyla  

3. Barokní kříž z 1. pol.19. století na pozemku parc. č. 2040/10 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce 
Předměstí, Hamperk

4. Kovová socha Krista z počátku 19. století na pozemku parc. č. 
3808/10 v obci Moravská Třebová  katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové, před kulturním domem  

5. Socha Panny Marie z 18. století na pozemku parc. č. 3808/16 
v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové.

6. Barokní kříž z 18. století na pozemku parc. č. 3464/1 v obci a 
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katastrálním území Moravská Třebová, část obce Sušice.

7. Kaplička na pozemku parc. č. 3621 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Sušice 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Zastupitelstvo města bere na vědomí:

512/Z/221012 Předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města.

513/Z/221012 Předloženou zprávu o vybraných pohledávkách po splatnosti 
plynoucích z hospodaření města (hlavní a vedlejší hospodářská 
činnost) a stavu jejich vymáhání.

514/Z/221012 Předloženou zprávu o vyřízení dotazů a podnětů členů 
zastupitelstva na zasedání zastupitelstva města 03.09.2012.

515Z/221012 Předložený zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 10.10.2012.

516/Z/221012 Předložený rozbor hospodaření města k 30.09.2012.

517/Z/221012 Vyrovnání hospodaření provozu kanalizace a ČOV  za rok 2012.
Tato částka se bude hradit v roce 2013  a bude upřesněna firmou 
VHOS a.s. k 31.12.2012. 
Konečná částka na vyrovnání provozu systému kanalizace a ČOV 
za rok 2012 bude zahrnuta do návrhu rozpočtu města na rok 2013. 

518/Z/221012 Cenu vodného na rok 2013 ve výši 32,87 Kč/m3  bez DPH.

519/Z/221012 Předložené informace o stavu realizace projektu Město Moravská 
Třebová – odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace 
ČOV. 

520/Z/221012 Předložené zápisy z jednání finančního výboru zastupitelstva města 
ze dne 01.10.2012 a 17.10.2012.

521/Z/221012 Odstoupení Norberta Budiga z funkce člena výboru zastupitelstva 
města pro strategický rozvoj.

Zastupitelstvo města ukládá:

522/Z/221012 Radě města zabývat se doporučením finančního výboru 
zastupitelstva města ze dne 17.10.2012.

Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města
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Zastupitelstvo města:

523/Z/221012 Odkládá projednání tisku č. 12 (Bezúplatný převod nemovitostí do 
vlastnictví města s omezujícími podmínkami) na zasedání 
zastupitelstva 03.12.2012.

Z: Ing. Václav Mačát, místostarosta

V Moravské Třebové 22.10.2012
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

JUDr. Miloš Izák
starosta města

Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát
                místostarosta                                                                 místostarosta




