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Usnesení  
 
ze zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 16.8.2004 
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/160804 Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 8  rozpočtu města, kterou budou 

změněny závazné ukazatele na rok 2004 takto (v tis. Kč): 
 
a) závazné ukazatele stanovené radě města 

 
úprava 

rozpočtu
rozpočet 2004                          

po úpravě
Rozpočtové zdroje:
Rozpočtové příjmy CELKEM -6 220,80 256 384,90

Financování:
Zapojení zůstatků finančních prostředků                                                0,00 16 050,00

Investiční úvěr na rekonstrukci koupaliště 0,00 14 000,00

Půjčka od SFŽP na tepelná čerpadla 1 564,30 1 564,30

Celkové rozpočtové zdroje -4 656,50 287 999,20

Rozpočtové potřeby:
Rozpočtové výdaje CELKEM -4 656,50 272 959,20

Financování:
Splátky jistiny přijatých úvěrů 0,00 15 040,00

Celkové rozpočtové potřeby -4 656,50 287 999,20

292 655,70

rozpočet 2004 před 
úpravou

262 605,70

16 050,00

14 000,00

0,00

277 615,70

15 040,00

292 655,70  
 
 b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené městem 
 

přísp. 2004                   
před úpravou

úprava               
příspěvku

přísp. 2004                       
po úpravě

I. Mateřská škola Piaristická č.o. 1 1 573,81 20,00 1 593,81
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 35 5 315,50 15,00 5 330,50
Základní škola Mor. Třebová, Kostel. nám 2 1 569,22 70,00 1 639,22
Městská knihovna Ladislava z Boskovic 2 306,00 31,00 2 337,00 
 
 Z. Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
 
 2/S/160804 Poskytnutí finančních příspěvků (na účely uvedené v tabulkové části 

rozboru hospodaření města k 30.6.2004) takto (v Kč): 
 
Duku Duku music sport bar 40 000 Kč

Miloslav Pokorný 12 000 Kč

TJ Sokol Boršov 0 Kč
CELKEM 52 000 Kč  
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Příspěvky budou uhrazeny z vyčleněné rozpočtové rezervy. 
 
Z. Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

 3/S/160804 Dodatek č. I od 1. 1. 2003 účinné zřizovací listiny  příspěvkové 
organizace I. Mateřská škola, Piaristická č.o. 1, Moravská Třebová, 
okres Svitavy, podle předloženého návrhu. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
     Mgr. Jolana Sejbalová, vedoucí OŠK 
 

 4/S/160804 Dodatek č. I od 1. 1. 2003 účinné zřizovací listiny  příspěvkové 
organizace II. Mateřská škola, Jiráskova č.o. 33, Moravská Třebová, 
okres Svitavy, podle předloženého návrhu. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
     Mgr. Jolana Sejbalová, vedoucí OŠK 
 

 5/S/160804 Dodatek č. I zřizovací listiny příspěvkové organizace Kulturní služby 
města Moravská Třebová podle předloženého návrhu. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
     Mgr. Jolana Sejbalová, vedoucí OŠK 
 

 6/S/160804 Dodatek č. I zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská 
knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové podle 
předloženého návrhu. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
     Mgr. Jolana Sejbalová, vedoucí OŠK 
 

 7/S/160804 Dodatek č. III zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola Moravská Třebová podle předloženého návrhu. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
     Mgr. Jolana Sejbalová, vedoucí OŠK 
 

 8/S/160804 Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2004 , kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 3/99 o závazných částech územního plánu 
Moravské Třebové. 
  
Z: Ing. Zdeněk Dokoupil, vedoucí OIRR 
 

 9/S/160804 Následující usnesení ke změnám č. 3 územního plánu sídelního 
útvaru Moravská Třebová: 
 
Zastupitelstvo města Moravská Třebová 

- schvaluje v souladu s § 26 a § 29 zákona č.50/1976 Sb o 
územním plánování a stavebním řádu v platném znění a v souladu 
s ustanovením § 12 a § 84 odst. 2 písm. b) a i) zákona č.128/2000 
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Sb. o obcích v platném znění územní plán sídelního útvaru 
Moravská Třebová – změny č.III, 

- vyhlašuje v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm.b zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích, závazné částí změn č.III územního plánu 
sídelního útvaru a obecně závaznou vyhláškou č. 5/2004, 

- bere na vědomí  

• stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje odboru 
strategického rozvoje kraje oddělení územního plánování a 
stavebního řádu jako nadřízeného orgánu územního plánování 
ke zpracované změně č.III k územnímu plánu sídelního útvaru, 

• zprávu o prověření návrhu změn č.III. územního plánu 
sídelního útvaru Moravská Třebová, 

- ukládá starostovi města 

• zajistit uložení a evidenci schváleného územního plánu v 
souladu s § 19 vyhlášky č.135/2001 Sb.ve znění vyhlášky 
č.570/2002 Sb., 

• rozeslat dotčeným orgánům státní správy schéma schválené 
změny č.III. 

 
Z: Ing. Zdeněk Dokoupil, vedoucí OIRR 
 

10/S/160804 Zahraniční služební cestu starosty města a členky zastupitelstva 
města Ludmily Koláčkové do německého Göppingenu ve dnech 30.7. 
– 1.8. 2004. 
 
Z. Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

11/S/160804 Zahraniční služební cestu místostarostky Ing. Marie Nechutové a 1 
člena zastupitelstva města do družebního slovenského města Banská 
Štiavnica ve dnech 10. a 11. září. 
 
Z. Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

12/S/160804 Předložený návrh pozemkových úprav prováděných v katastrálním 
území Boršov u Moravské Třebové. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

13/S/160804 Prodej  pozemku parc.č. 1745/27 dílu a , kultura ostatní plocha o 
výměře 65 m2, v kat. území  Moravská Třebová, ulice Dvorní P. S., 
bytem Moravská Třebová za  kupní cenu ve výši 10.237,-- Kč, kterou 
kupující uhradí takto: 
- 50% před podpisem kupní smlouvy  
- 50% ode dne doručení vkladu vlastnických práv.   
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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14/S/160804 Prodej pozemku parc.č. 2378/5 dílu m1, kultura zahrada o celkové 
výměře 50 m2  v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Sušice J. a I. K., bytem Moravská Třebová za cenu ve výši 3.100,-- 
Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.   
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

15/S/160804 Prodej dílu a pozemku parc.č. 2293, kultura zastavěná plocha o 
výměře 7 m2 a dílu b pozemku parc.č. 2293 o výměře 9 m2, kultura 
zastavěná plocha v obci  a kat. území Moravská Třebová, část 
Předměstí, ul. Olomoucká J. Š., bytem v Moravské Třebové za cenu 
ve výši 2.500,-- Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

16/S/160804 Uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva pro 
město Moravská Třebová na prodej pozemku parc.č. 2055/34 o 
 celkové výměře 919 m2, kultura orná půda  v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Strážnického D. B., bytem  Moravská 
Třebová,  za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 271.105,--Kč, kterou 
kupující uhradí takto:  
- 50% před podpisem kupní smlouvy,  
- zbývajících 50 % do 30-ti dnů ode dne doručení vkladu 

vlastnických práv. 
V případě, že kupující nepoužije pozemek pro výstavbu rodinného 
domu a parcelu převede do vlastnictví jiné osoby, uhradí městu 
Moravská Třebová smluvní pokutu ve výši prodejní ceny převedeného 
pozemku. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

17/S/160804 Uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva pro 
město Moravská Třebová na prodej parc. č. 2055/9  o celkové výměře 
625 m2, kultura orná půda  v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. 
Strážnického A. a P. V., bytem Moravská Třebová  za vzájemně 
dohodnutou cenu ve výši 184.375,-- Kč, kterou kupující uhradí takto:  

- 50% kupní ceny uhradí před podpisem kupní smlouvy,  
- zbývajících 50 % do 30-ti dnů ode dne doručení vkladu 

vlastnických práv.  

Podmínky prodeje: 

- v případě, že manželé V. nepoužijí předmětný pozemek pro 
výstavbu rodinného domu a parcelu převedou do vlastnictví jiné 
osoby, uhradí městu Moravská Třebová smluvní pokutu ve výši 
prodejní ceny převedeného pozemku, 

- město Moravská Třebová se zaváže, že pokud nabude do 
vlastnictví pozemek p.č. 2055/51, nabídne tento k odprodeji za 
splnění všech zákonných povinností manželům V. tak, aby tento 
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pozemek po sloučení představoval výměru jedné stavební parcely 
v této lokalitě a manželé V. se zavážou, že po nabídce města 
Moravská Třebová tento pozemek odkoupí. 

 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

18/S/160804 Prodej  bytové jednotky č. 221/2, o vel. 3+1, I. kategorie, v domě 
s byty v Boršově č.p. 221  stojící na st. parcele č. 388 v obci 
Moravská Třebová a kat. území Boršov u Moravské Třebové včetně 
spoluvlastnického podílu 4526/10000 ke společným částem domu č.p. 
221, ke stavební parcele 388 o celkové výměře 80 m2  a k venkovním 
úpravám na této parcele M. D., bytem Moravská Třebová, která kupní 
cenu ve výši 80.000,-- Kč uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

19/S/160804 Prodej bytové jednotky č. 148/1, o vel. 4+1, II. kategorie, v bytovém 
domě č.p. 148 stojícím na parcele 848, na ul. Olomoucké č.o. 22 
v obci a kat. území Moravská Třebová, část Předměstí včetně 
spoluvlastnického podílu  id. 2992/10000 na společných částech 
domu a na stavební parcele č. 848 v obci a kat. území Moravská 
Třebová, část Předměstí, ul. Olomoucké a prodej podílu 3/7 stavby 
dřevníků na stavební parcele 849 a podíl 3/7 stavební parcely p.č. 
849 S. H., bytem Moravská Třebová, který navrženou prodejní cenu 
za bytovou jednotku a podíl na dřevnících  ve výši 134.000,-- Kč 
uhradí před podpisem kupní smlouvy s tím, že nejdříve bude 
uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě ve věci prodeje 
předmětné bytové jednotky a podílech  na dřevnících.  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta souhlasí:  
 
1/SH/160804 S  dosud používaným pomístním názvoslovím v katastrálním území 

Boršov u Moravské Třebové beze změny. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta doporu čuje:  
 
 1/D/160804 Radě města zadat provedení výběrového řízení na investiční akci 

Rozšíření kanalizační sítě specializované firmě. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 

Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí:  
 
 1/V/160804 Předložený rozbor o stavu rozhodujících investičních akcí roku 2004 

k 30.6.2004. 
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 2/V/160804 Předložený návrh připravovaných investic města na rok 2004 až 2006 

včetně finančního krytí. 
 

 3/V/160804 Předložený přehled pohledávek a závazků Správy nemovitostí 
Moravská Třebová s.r.o. 
 

 4/V/160804 Předloženou informaci o 1. změně rozhodnutí ministra životního 
prostředí č.00480411 ve věci udělení výjimky na podporu investiční 
akce „Město Moravská Třebová - Rozšíření kanalizační sítě“. 
 

 5/V/160804 Předložený rozbor hospodaření města Moravská Třebová k  
30.6.2004. 
 

 6/V/160804 Předložený zápis z jednání finančního výboru ze dne 5.8.2004. 
 

 7/V/160804 Předloženou zprávu starosty města ze zahraniční služební cesty do 
německého Göppingenu ve dnech 30.7. – 1.8.2004 u příležitosti 
krajanského setkání bývalých obyvatel Hřebečska. 
 

 8/V/160804 Předloženou zprávu starosty města z návštěvy delegace 
partnerského města Staufenbergu v Moravské Třebové ve dnech 18.-
20.7.2004. 
 

 9/V/160804 Stížnost Č. S. ze dne 26.7.2004 ve věci nedostatků v rámci výstavby 
bytových domů na ul. Hřebečské a následnou zprávu o stavu řešení 
nedostatků. 
 
Z: Ing. Zdeněk Dokoupil, vedoucí OIR 
 

10/V/160804 Dopis člena zastupitelstva Pardubického kraje Miloše Horáčka ze dne  
26.7.2004 ve věci prodeje budovy bývalého dětského oddělení 
Nemocnice Moravská Třebová. 
 

11/V/160804 Informaci starosty města o možném využití budovy bývalého 
dětského oddělení Nemocnice Moravská Třebová.  

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ukládá:  
 
 1/U/160804 Starostovi města předložit do příštího řádného zasedání 

zastupitelstva města zprávu o řešení nedostatků v rámci výstavby 
bytových domů na ul. Hřebečské. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
T: 1.11.2004 

 2/U/160804 Starostovi města jednat s bytovým družstvem Dubinou II. Pardubice o 
finančním vyrovnání výstavby bytových domů na ul. Hřebečské a 
předložit zprávu do  příštího řádného zasedání zastupitelstva města. 
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Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
T: 1.11.2004 
 

 3/U/160804 Starostovi města informovat zastupitelstvo města o dalším průběhu 
prodeje objektu bývalého dětského oddělení Nemocnice Moravská 
Třebová a jednat s potencionálními zájemci o jeho koupi.  
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
T: 1.11.2004 
 

 4/U/160804 Radě města prověřit současnou studii rekonstrukce stravovacího 
zařízení ZŠ Palackého 35, Moravská Třebová z hlediska nezbytnosti 
rozsahu akce a tím i celkových rozpočtových nákladů. 
 
Z: Ing. Zdeněk Dokoupil, vedoucí OIRR 
T: 1.11.2004 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ruší:  
 
 1/R/160804 Své usnesení č. 13/S/120802, kterým bylo schváleno uzavření 

smlouvy o budoucí zástavní smlouvě mezi Městem Moravská 
Třebová a ČSRV Praha 6 na zajištění poskytnuté účelové dotace na 
hřiště parcelního čísla 2610/1 o výměře 15.557 m2, kultura ostatní 
plocha v obci a kat. území Moravská Třebová s tím, že po poskytnutí 
dotace bude uzavřena vlastní zástavní smlouva. Předmětem zástavy 
měl být pozemek parc.č. 2610/1 o výměře 15.557 m2, kultura ostatní 
plocha v obci a kat. území Moravská Třebová.  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
V Moravské Třebové 17.8.2004 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
                                                                                          ………………………. 

                                                                                          RNDr. Josef Ošťádal 
                                                                                             starosta města 
 
 
 
 
Ověřovatelé:   Ing. Marie Moravcová  ………………………………… 
 
 
                       Vladimír Moravec         ………………………………… 


