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Usnesení  
 
z  33. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
07.06.2010 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  za 
účasti 18 členů zastupitelstva města. 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta schvaluje:  
 
929/Z/070610 Předložený program zasedání zastupitelstva města. 

 
930/Z/070610 Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2009 bez výhrad 

takto (v Kč): 
 

1. Výsledek rozpočtového hospodaření roku 2009: 
 

Upravený rozpočet Skutečnost k 31.12.2009
rozpočtové příjmy (po konsolidaci) 337 906 000,00 Kč 326 823 052,74 Kč
rozpočtové výdaje (po konsolidaci) 353 956 000,00 Kč 282 011 372,34 Kč
saldo příjmů a výdajů -16 050 000,00 Kč 44 811 680,40 Kč
financování (po konsolidaci) 16 050 000,00 Kč 44 811 680,40 Kč  
 
 2. Hospodářský výsledek z vedlejší hospodářské činnosti města za 

rok 2009: 
- stav účtu 963 - účet hospodářského výsledku VHČ    

-270.439,25 Kč 

3. Stav na bankovních účtech města k 31.12.2009: 
 

k 1.1.2009 k 31.12.2009
základní běžný účet 22 594 240,31 Kč 62 338 338,30 Kč
fond rozvoje bydlení 970 866,48 Kč 1 058 030,58 Kč
fond rezerv a rozvoje 1 832,37 Kč 1 019,56 Kč
sociální fond 37 819,45 Kč 75 473,53 Kč
Rozpočtové prostředky CELKEM 23 604 758,61 Kč 63 472 861,97 Kč

sdružené prostředky 1 194,25 Kč 1 516,87 Kč
depozitní účet 3 940 304,78 Kč 3 750 795,30 Kč
Mimorozpočtové prostředky CELKEM 3 941 499,03 Kč 3 752 312,17 Kč  
 
                          Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
931/Z/070610 Vypořádání hospodářského výsledku z vedlejší hospodářské 

činnosti města za rok 2009 takto: 
- celou ztrátu ve výši -270.439,25 Kč převést na účet  432 – 
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Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

932/Z/070610 Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 4/2010  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 2 243,00 259 343,00
Financování:
Zapojení zůstatků finančních prostředků                                                
na ZBÚ a účelových fondech k 31.12.2009 0,00 20 700,00
Celkové rozpočtové zdroje 2 243,00 280 043,00

Rozpočtové potřeby:
Rozpočtové výdaje CELKEM 2 243,00 275 043,00
Financování:
Splátky jistiny přijatých úvěrů 0,00 5 000,00
Celkové rozpočtové potřeby 2 243,00 280 043,00

272 800,00

5 000,00
277 800,00

rozpočet 2010
před úpravou

257 100,00

20 700,00
277 800,00

 
 b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace  

úprava 
příspěvku

příspěvek 2010      
po úpravě

Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179 2 215,00 15,00 2 230,00
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351 5 342,00 20,00 5 362,00
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová 932,00 20,00 952,00
Kulturní služby města Moravská Třebová 8 118,00 175,00 8 293,00

 příspěvek 2010 
před úpravou

 
 
                          Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
933/Z/070610 Uzavření dohod podle § 178 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. 

(školský zákon) s příslušnými obcemi, předmětem kterých bude 
úhrada neinvestičních výdajů připadajících na jednoho žáka za rok 
2009 ve výši 4.000 Kč. 
 
Z: Mgr. Jolana Sejbalová, vedoucí OŠK 
 

934/Z/070610 Doplnění a upravení návrhu územního plánu Moravská Třebová 
následovně: 
1. Posunutí lokality Z15 (plocha pro rekreaci se specifickým 

využitím RX) k lokalitě Z35 (u vodní nádrže Moravská Třebová). 
2. Doplnění lokality Z48 – návrhová plocha u stávajících zahrádek 

v Boršově. 
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3. Rozšíření lokality Z31 (cca 15 m na východ) – návrhová plocha 
pro bydlení ul. Strážnického.  

 
Z: Ing. Dušan Sejbal, vedoucí OVUP 
 

935/Z/070610 Dodatečně zahraniční služební cestu místostarosty JUDr. Miloše 
Izáka, tiskové mluvčí Bc. Pavlíny Horáčkové a vedoucí odboru 
školství a kultury Mgr. Jolany Sejbalové do maďarského města 
Tarján ve dnech 21. – 23. 05.2010. 
 
Z: Mgr. Jolana Sejbalová, vedoucí OŠK 
 

936/Z/070610 Předložený návrh na poskytnutí dotace z fondu rozvoje bydlení dle 
směrnice zastupitelstva města Moravská Třebová č. 3/2009, která 
stanovuje pravidla pro poskytování dotací na opravy, modernizace a 
údržbu domů z fondu rozvoje bydlení, žadatelům: 

1. Společenství vlastníků jednotek domu Západní č. p. 1239 
v Moravské Třebové, se sídlem Moravská Třebová, Předměstí, 
Západní 1239/17, PSČ 571 01 v celkové výši 129.874 Kč na 
výměnu stoupaček (teplá voda, studená voda, cirkulace, odpad)  
u bytového domu ul. Západní č. o. 17 v Moravské Třebové  
v souladu s předloženou žádostí. 

2. Společenství pro dům Jevíčská 903/40, Moravská Třebová, se 
sídlem Moravská Třebová, Předměstí, Jevíčská 903/40, PSČ 
571 01 v celkové výši 16.951 Kč na rekonstrukci domovních 
zvonků u bytového domu Jevíčská č. o. 40 v Moravské Třebové 
v souladu s předloženou žádostí. 

3. Společenství vlastníků jednotek domu Západní č. p. 1257 a č. p. 
1258 v Moravské Třebové, se sídlem Moravská Třebová, 
Předměstí, Západní 1257/37, PSČ 571 01 v celkové výši 
253.015 Kč na opravu vodovodních rozvodů (teplá a studená 
voda, odpady) u bytových domů Západní č. o. 37, 39 v souladu 
s předloženou žádostí. 

 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

937/Z/070610 Prodej  podílu id. 1754/10000 na stavebním pozemku parc. č. 1477 
o celkové výměře 579 m2, kultura zastavěná plocha v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 27.400 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

938/Z/070610 Prodej pozemku parc. č. 2077/37 o výměře 210 m2, kultura travní 
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porost, pozemku parc. č. 2077/29 o výměře 679 m2, kultura trvalý 
travní porost a pozemku parc. č. 2077/30 o výměře 31 m2, kultura 
zastavěná plocha a nádvoří vše v obci a k. ú. Moravská Třebová za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 40.210  Kč, kterou kupující 
uhradí takto:  
- 50 % před podpisem kupní smlouvy  
- 50 % do 30 dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

939/Z/070610 Prodej pozemku parc. č. 2077/38 o výměře 64 m2, kultura travní 
porost a pozemku parc. č. 2077/31 o výměře 245 m2, kultura travní 
porost vše v obci a k. ú. Moravská Třebová za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 12.360 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

940/Z/070610 Prodej pozemku parc. č. 2077/27 o výměře 366  m2, kultura travní 
porost, pozemku parc. č. 2077/61 o výměře 68 m2, kultura travní 
porost a pozemku parc. č. 2077/62 o výměře 36 m2, kultura travní 
porost vše v obci a k. ú. Moravská Třebová za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 18.800 Kč, kterou kupující uhradí takto:  
- 50 % před podpisem kupní smlouvy  
- 50 % do 30 dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

941/Z/070610 Prodej  pozemku parc. č. 2077/40 o výměře 69 m2, kultura  travní 
porost a  pozemku parc. č. 2077/33 o výměře  312 m2, kultura  
travní porost vše v  obci a k. ú. Moravská Třebová za vzájemně  
sjednanou  kupní cenu ve výši 15.240 Kč, kterou kupující uhradí 
před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

942/Z/070610 Prodej pozemku parc. č. 2077/39 o výměře 57 m2, kultura travní 
porost a pozemku parc. č. 2077/32 o výměře 240 m2, kultura travní 
porost vše v obci a k. ú. Moravská Třebová za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 11.880 Kč, kterou kupující uhradí takto:  
- 50 % před podpisem kupní smlouvy  
- 50 % do 30 dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

943/Z/070610 Prodej pozemku parc. č. 2077/60 o výměře 71 m2, kultura trvalý 
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porost a pozemku parc. č. 2077/28 o výměře 236 m2, kultura trvalý 
porost vše v obci a k. ú. Moravská Třebová za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 12.280 Kč, kterou kupující uhradí takto:    
- 50 % před podpisem kupní smlouvy  
- 50 % do 30 dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

944/Z/070610 Prodej pozemku parc. č. 2347/56 o výměře 371 m2, kultura travní 
porost v obci a k. ú. Moravská Třebová za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 14.840  Kč, kterou kupující uhradí takto:  
- 50 % před podpisem kupní smlouvy  
- 50 % do 30 dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

945/Z/070610 Prodej pozemku parc. č. 2347/83 o výměře 267 m2, kultura travní 
porost v obci a k. ú. Moravská Třebová za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 10.680 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

946/Z/070610 Prodej pozemku parc. č. 676/2 o výměře 22 m2, kultura orná půda  
v obci a k. ú. Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 880 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

947/Z/070610 Prodej pozemku parc. č. 676/4 o výměře 5 m2, kultura orná půda v 
obci a k. ú. Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 200 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy. 
 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

948/Z/070610 Prodej  pozemku parc. č. 676/8 o výměře 150 m2, kultura orná půda  
v obci a k. ú. Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 6.000 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy. 
 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

949/Z/070610 Prodej pozemku parc. č. 2936/115 o výměře 213 m2, kultura 
zastavěná plocha společnosti VARIO VILA s.r.o. se sídlem Uničov, 
Šumperská 1350 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 57.510 
Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

950/Z/070610 Podání žádosti o převod a následné nabytí do majetku města od 
České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových pozemku parc. č. 393/1 o výměře 59 m2 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Brněnská. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

951/Z/070610 Dohodu o úhradě dluhu ve splátkách ve výši 37.098 Kč tak, že 
dlužník uhradí tuto částku v 74 pravidelných měsíčních splátkách.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

952/Z/070610 K interpelaci na zasedání zastupitelstva města 19.04.2010 ve věci 
bytového domu na ul. Hřebečské a jeho okolí postup navržený 
v předloženém zápise z jednání se samosprávou na ul. Hřebečské 
č. o. 2 - 8 z 18.05.2010. 
Z: JUDr. Miloš Izák, místostarosta 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí:  
 
953/Z/070610 Předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města. 
954/Z/070610 Předloženou informaci starosty o jednáních s krajským úřadem ve 

věci opravy objízdné komunikace po zprovoznění opraveného 
mostu na silnici I/35. 
 

955/Z/070610 K interpelaci na zasedání zastupitelstva města 19.04.2010 ve věci 
užívání parcely v zahrádkářské kolonii Boršov předloženou 
informaci starosty o průběhu dosavadních jednání a přípravách 
opatření k zamezení problémů v zahrádkářské kolonii Boršov. 
 

956/Z/070610 Předloženou informaci  k řešení doporučení kontrolního výboru 
zastupitelstva města, obsaženým v zápise ze dne 14.04.2010, a 
schváleným zastupitelstvem města 19.04.2010. 
 

957/Z/070610 Předloženou zprávu o činnosti rady města od  zasedání 
zastupitelstva města 19.04.2010. 
 

958/Z/070610 Předložený závěrečný účet a rozbor hospodaření za hlavní 
(rozpočtové) hospodaření a za vedlejší hospodářskou činnost města 
za rok 2009. 
 

959/Z/070610 Předložený rozbor hospodaření města k 30.04.2010. 
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960/Z/070610 Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro 

strategický rozvoj města ze dne 13.05.2010. 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta volí:  
 
961/Z/070610 Tyto přísedící Okresního soudu ve Svitavách: 

- Ing. Petr Ferlík 
- Vlastimil Jančík 
- Věra Jansová 
- Milan Kotoulek 
- Miroslav Kupsa 
- Milada Pařízková 
- Jan Soldán 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 

Zastupitelstvo m ěsta ud ěluje:  
 
962/Z/070610 Na základě návrhu Komise pro udělení ceny města Cenu města 

Moravská Třebová Ing. Josefu Schneeweissovi.  
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 

 
Zastupitelstvo m ěsta ur čuje:  
 
963/Z/070610 Ověřovateli zápisu: 

- Mgr. Miroslava Muselíka 
- Josefa Odehnala 

 
 
V Moravské Třebové 07.06.2010 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 

RNDr. Josef Ošťádal 
starosta města 

 
JUDr. Miloš Izák                                                            Ing. Václav Mačát 

               místostarosta                                                                 místostarosta 
 


