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Usnesení  
 
ze zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 1.11.2004 
od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. 
Olomoucké za účasti 17 členů zastupitelstva města. 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta schvaluje:  
 
1/S/011104 Předložený návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2004 města 

Moravské Třebové o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.  
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

 2/S/011104 Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 10  rozpočtu města Moravská 
Třebová, 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 8 107,00 264 491,90
Financování:
Zapojení zůstatků finančních prostředků                                                
na ZBÚ a účelových fondech k 31.12.2003 0,00 16 050,00

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

Půjčka od SFŽP na tepelná čerpadla 0,00 1 564,30
Celkové rozpočtové zdroje 8 107,00 296 106,20

Rozpočtové potřeby:
Rozpočtové výdaje CELKEM 8 107,00 281 066,20
Financování:
Splátky jistiny přijatých úvěrů 0,00 15 040,00
Celkové rozpočtové potřeby 8 107,00 296 106,20

rozpočet 2004
před úpravou

256 384,90

16 050,00

14 000,00

1 564,30

15 040,00

287 999,20

272 959,20

287 999,20  
 
 
 b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené městem 

úprava 
rozpočtu

rozpočet 2004      
po úpravě

ZŠ Kostelní nám. 2, Mor. Třebová 324,00 1 963,221 639,22

rozpočet 2004 
před úpravou

 
 
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
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3/S/011104 Rozpočtové opatření č. 11/2004 (poskytnutí finančních příspěvků)  
rozpočtu města takto: 

 
Příjemce příspěvku Částka

Junák - svaz skautů a skautek 20 000,00 Kč
(oprava havarijního stavu chaty na Kvíčalce)

Agentura Arnika 20 000,00 Kč
(účast mažoretek na Exhibici mistrů a Mistrovství Evropy ve Švýcarsku)

Kruh přátel hudby 30 000,00 Kč
(pořádání koncertů vážné hudby)

DUKU DUKU kino music sport bar -40 000,00 Kč
(pořádání koncertů)
Rozpočtová rezerva -30 000,00 Kč  
 
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
 
4/S/011104 Rozpočtové opatření č. 12/2004 rozpočtu města takto: 

Investiční akce: 
- rekonstrukce koupaliště         45,00 tis. Kč 
 
Běžné výdaje: 
- rozpočtová rezerva                                        - 45,00 tis. Kč 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

5/S/011104 Poskytnutí stipendia pro rok 2004 - 2005 v souladu s usnesením 
městského zastupitelstva č. 4/S/010797 následujícím studentům: 

- Z. Ř., bytem ul. Holandská č.o. 7, Moravská Třebová, studentce 
Dopravní fakulty University Pardubice 

- M. H., bytem ul. K. Čapka č.o. 32, Moravská Třebová, studentu 
University Karlovy v Praze. 

 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

6/S/011104 Uzavření mandátní smlouvy s firmou RTS a.s. Brno na výkon 
zadavatelských činností na veřejné zakázce na dodávku stavebních 
prací Město Moravská Třebová – Rozšíření kanalizační sítě dle 
předloženého návrhu.    
 
Z: Ing. Zdeněk Dokoupil, vedoucí OIRR 
 

7/S/011104 Uzavření dodatku mandátní smlouvy s Ing. Oldřichem Vlkem na 
investiční akci Rekonstrukce koupaliště Moravská Třebová dle 
předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Zdeněk Dokoupil, vedoucí OIRR 
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8/S/011104 Změnu svého usnesení č. 1/S/150304, odstavec 1, věta první takto: 

- původní znění: 
Zastupitelstvo města schvaluje na dostavbu sportovního areálu – 
rekonstrukci koupaliště pro rok 2004 maximální částku 29 miliónů Kč. 

- nové znění: 
Zastupitelstvo města schvaluje na dostavbu sportovního areálu – 
rekonstrukci koupaliště pro rok 2004 maximální částku 29,045 miliónů 
Kč. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

9/S/011104 Dohodu o uznání dluhu a úhradě neinvestičních výdajů na dojíždějící 
žáky mezi městem Moravská Třebová a dlužníkem obcí Útěchov 
podle předloženého návrhu.  
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

10/S/011104 Upravenou zřizovací listinu  příspěvkové organizace Sociální služby 
města Moravská Třebová podle předloženého návrhu. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
     Eliška Trefilová, vedoucí OSVY 
      

11/S/011104 Změny zřizovacích listin mateřských škol na území města Moravská 
Třebová podle předloženého návrhu, zejména stanovují  název a 
sídlo mateřských škol takto: 

- Název: I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, 
okres Svitavy 

- Sídlo:   571 01 Moravská Třebová, Piaristická 137 
- Název: II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, 

okres Svitavy 
- Sídlo:    571 01 Moravská Třebová, Jiráskova 1141   
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
     Mgr. Jolana Sejbalová, vedoucí OŠK 
 

12/S/011104 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: 

- 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 
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- Sídlo:   571 01 Moravská Třebová, Kostelní náměstí 25  
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
     Mgr. Jolana Sejbalová, vedoucí OŠK 
 

13/S/011104 Předložený postup zúčastněných odborů městského úřadu při řešení 
stížnosti manželů S. a M. Š., bytem Boršov č. p. 240, Moravská 
Třebová. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

14/S/011104 Bezúplatné převzetí kanalizační stoky Moravská Třebová – Boršov 
podél levé strany zpevněné komunikace směrem na Boršov 
v katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, do majetku města 
Moravská Třebová v ceně 419.450,--Kč, která byla stanovena 
znaleckým posudkem. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

15/S/011104 Prodej objektu bývalé kovárny, včetně parcely č. 465/7 o výměře 188 
m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc.č. 465/9 o 
celkové výměře 1.052 m2, kultura ostatní plocha, vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Komenského P. Ch., 
bytem Moravská Třebová, ul. Polní č.o. 2b za vzájemně  dohodnutou 
kupní cenu ve výši 529.920,--Kč, kterou kupující uhradí následovně: 
- částku 416.250,-- Kč uhradí před podpisem kupní smlouvy, 
- částku 113.670,-- Kč uhradí do 30 dnů po doručení vkladu 

vlastnických práv. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

16/S/011104 Uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva na 
prodej pozemku parc.č. 2055/28 o  celkové výměře 1.148 m2, kultura 
orná půda  v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Nerudova D. M., bytem ul. Sportovní č.o. 12, Moravská Třebová za 
vzájemně dohodnutou cenu ve výši 338.660,--Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
V případě, že D. M. 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.  
Nejdřív bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

17/S/011104 Uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva k 
pozemku parc.č. 2055/33 o  celkové výměře 994 m2, kultura orná 
půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického 
s manželi Ing. A. a Ing. J. K., bytem ul. Jiráskova č.o. 20, Moravská 
Třebová  za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 293.230,--Kč, kterou 
kupující uhradí takto:  
- 50% před podpisem kupní smlouvy,  
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- zbývajících 50 % do 30-ti dnů ode dne doručení vkladu 
vlastnických práv. 

Pokud manželé K. 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.  
Nejdříve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

18/S/011104 Prodej pozemku parc.č.3663/8, kultura ostatní plocha o  výměře 20 
m2 a pozemku parc.č. 3664/63, kultura trvalý travní porost o výměře 
28 m2, vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Sušice P. D., bytem Sušice č.p. 144, Moravská Třebová za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši  7.400,--, kterou kupující uhradí takto:  
- 50% před podpisem kupní smlouvy  
- zbývajících 50% do 30-ti dnů ode dne vkladu vlastnických práv.   
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

19/S/011104 Prodej id.1/2 dílu a pozemku parc.č. 2293, kultura zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 7 m2 a prodej id.1/2 dílu b pozemku parc.č. 2293, 
kultura zastavěná plocha a nádvoří v obci  a kat. území Moravská 
Třebová, část Předměstí, ul. Olomoucká J. Š., bytem ul. Olomoucká 
č.o. 60 v Moravské Třebové za cenu ve výši 1.250,-- Kč, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

20/S/011104 Prodej id.1/2 dílu a pozemku parc.č. 2293, kultura zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 7 m2 a prodej id.1/2 dílu b pozemku parc.č. 2293, 
kultura zastavěná plocha a nádvoří  v obci  a kat. území Moravská 
Třebová, část Předměstí, ul. Olomoucká J. N., bytem ul. Palackého 
č.o. 23 v Moravské Třebové za cenu ve výši 1.250,-- Kč, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

21/S/011104 Prodej pozemku parc.č. 2556/2 o celkové výměře 11 m2, kultura 
zastavěná plocha, pozemku parc.č. 2556/5 o celkové výměře 95 m2, 
kultura ostatní plocha a pozemku parc.č. 3081/2 o celkové výměře 86 
m2, kultura zahrada vše v obci a kat. území Moravská Třebová, 
Udánky Z. B., bytem Udánky č.p. 62, Moravská Třebová za kupní 
cenu ve výši 12.400,-- Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

22/S/011104 Prodej bytové jednotky a zřízení  zástavního práva ve prospěch 
města na zajištění doplatku kupní ceny ve věci prodeje bytové 
jednotky č. 15/3, o vel. 2+1, II. kategorie, v bytovém domě č.p. 15, na 
ul. Staré, č.o. 2 v obci a kat. území Moravská Třebová, část Město 
včetně spoluvlastnického podílu  id. 2413/1000 na společných 



 Město Moravská Třebová 6  

 Usnesení zastupitelstva města ze dne 1.11.2004 

částech domu a na stavební parcele č. 73 v obci a kat. území 
Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Stará J. a R. L., bytem ul. 
Stará  č.o. 2, Moravská Třebová, kteří navrženou prodejní cenu  ve 
výši 81.000,--Kč uhradí takto:  
- 5.000,-- Kč  formou kauce před podpisem kupní smlouvy 
- zbývající část formou pravidelných měsíčních splátek po dobu 7 

let úročených 10 % p.a. z dlužné částky.  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

23/S/011104 Odprodej volných bytových jednotek dle výsledku veřejného 
výběrového řízení, konaného dne 16.10.2004, takto: 

1. Bytové jednotky č. 51/7 o velikosti 3+1, II. kategorie v bytovém 
domě č.p. 51 na ul. Brněnská č.o. 45a v Moravské Třebové, na 
parcele č. 302/2 v obci a kat. území Moravská Třebová, část 
Předměstí včetně spoluvlastnického podílu id. 1315/10000 na 
společných částech domu, na stavební parcele 302/2 a 
na venkovních úpravách na výše uvedené stavební parcele včetně 
příslušenství vítěznému účastníkovi veřejného výběrového řízení  
K. Z., bytem ul. Svitavská č.o. 19, Moravská Třebová za cenu ve 
výši 110. 000,- Kč. 

2. Bytové jednotky č. 151/6 o velikosti 1+1, II. kategorie v bytovém 
domě č.p. 151 na ul. Olomoucká č.o. 28 v Moravské Třebové, na 
parcele č. 856 v obci a kat. území Moravská Třebová, část 
Předměstí  včetně spoluvlastnického podílu id. 1317/10000 na 
společných částech domu, na stavební parcele 856 a 
na venkovních úpravách na výše uvedené stavební parcele včetně 
příslušenství vítěznému účastníkovi veřejného výběrového řízení 
P. M., bytem Smetanovo nábřeží 1119, Hradec Králové za cenu 
ve výši 230. 000,- Kč. 

 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

24/S/011104 Prodej bytové jednotky č. 221/1 o velikosti 3+1, I. kategorie v bytovém 
domě č.p. 221 v části obce Boršov na stavební parcele č. 388 včetně 
spoluvlastnického podílu id. 4511/10000 na společných částech 
domu, na stavební parcele č. 388 a na venkovních úpravách na 
parcele č. 388 v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u 
Moravské Třebové M. D., bytem Boršov č.p.221, Moravská Třebová, 
která kupní cenu ve výši 80.000,-- Kč uhradí před podpisem kupní 
smlouvy. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

25/S/011104 Uzavření smlouvy na bezúplatný převod pozemku p.č. 1366/2 o 
výměře 133 m2  v obci a kat. území Linhartice dle § 47 b zákona č. 
92/91 Sb. v platném znění. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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26/S/011104 Uzavření smlouvy na úplatný převod pozemku p.č. 817/1 o výměře 

3022 m2 vedeného ve zjednodušené evidenci v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová za cenu  59.300,--Kč, která bude uhrazena 
do 15 dnů od podpisu smlouvy. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

27/S/011104 Bezúplatné nabytí nemovitosti  
- podílu ideálních 2/23 pozemku parc.č. 2107, kultura zastavěná 

plocha a nádvoří,  
- podílu ideálních 2/23 pozemku parc.č. 2113, kultura zahrada 
- podílu ideálních 2/23 pozemků vedených ve zjednodušené 

evidenci –  p.p.č.865, p.p.č. 866/1 a p.p.č. 866/2  
do majetku města, vše v katastrálním území Moravská Třebová s tím, 
že bude obci Linhartice  umožněno pohřbívání jejich zemřelých 
občanů na městském hřbitově na Křížovém vrchu v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta vyslovuje souhlas:  
 
1/VS/011104 Se spolupodílením se města na financování investiční akce výstavby 

haly stolního tenisu jako nástavby nad šatnami objektů tělovýchovné 
jednoty Slovan Moravská Třebová do částky 1,- mil. Kč.  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
    Ing. Zdeněk Dokoupil, vedoucí OIRR 
 

2/VS/011104 S opětovným vyznačením vlastnictví pro LV 1123 Podnik služeb a 
bytového hospodářství, státní podnik, Moravská Třebová k pozemku 
p.č. 79/2 o  výměře 104 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová.   
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

3/VS/011104 S přechodem vlastnického práva z  města Moravská Třebová do 
vlastnictví obce Radkov k níže uvedeným nemovitostem v obci 
Radkov a k.ú. Radkov u Moravské Třebové: 
 
1. pozemky dle katastru nemovitostí v k.ú. Radkov u Moravské 

Třebová 
- pozemek parc.č. 130/2 o výměře 84 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 135 o výměře 719 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 211/1 o výměře 3093 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 211/2 o výměře 1816 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 251/10 o výměře 802 m2, ostatní plocha 
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- pozemek parc.č. 356 o výměře 1021 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 512/2 o výměře 453 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 753 o výměře 798 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 754/1 o výměře 1123 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 755 o výměře 4927 m2, ostatní plocha  
- pozemek parc.č. 756 o výměře 1137 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 757 o výměře 1324 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 768/1 o výměře 1323 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 769/2 o výměře 1288 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 769/3  o výměře 288 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 770 o výměře 334 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 773/3 o výměře 4283 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 777/1 o výměře 556 m2, ostatní plocha  
- pozemek parc.č. 777/2 o výměře 436 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 777/8 o výměře 210 m2,ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 779/3 o výměře 778 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 779/4 o výměře 275 m2,ostatní plocha  
- pozemek parc.č. 780 o výměře 176 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 781 o výměře 1025 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 793/1 o výměře 691m2,ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 797 o výměře 161 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 799/1 o výměře 866 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 802 o výměře 1982 m2, ostatní plocha 
-     pozemek parc.č. 805/1 o výměře 459 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 806/1 o výměře 790 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č.806/2  o výměře 1528 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 807 o výměře  320 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 812/1 o výměře 1947 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 812/2 o výměře 60 m2,ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 815/1 o výměře 502 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 815/2 o výměře 780 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 817 o výměře 324 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 818/6 o výměře 497 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 818/8 o výměře 378 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 819/5 o výměře 410 m2,ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 819/9 o výměře 1219 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 821/1 o výměře 205 m2, ostatní plocha 
- pozemek parc.č. 821/3 o výměře 2712 m2, ostatní plocha 

2. Budovy dle katastru nemovitosti v k.ú. Radkov u Moravské 
Třebové 
- budova č.p. 4, na stavební parcele 2/2 
- budova č.p. 9, na stavební parcele 7 
- budova č.p. 19, na stavební parcele 20 
- budova bez č,p./č.e., na stavební parcele 53 

3. Pozemek ve zjednodušené evidenci v k.ú. Radkov u Moravské 
Třebové 
- pozemek parc.č. 831 o výměře 500 m2 

 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 



 Město Moravská Třebová 9  

 Usnesení zastupitelstva města ze dne 1.11.2004 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta neschvaluje:  
 
 1/N/011104 Zrušení příspěvkové organizace Technické služby města Moravská 

Třebová k  1. 1. 2005 a převzetí jeho závazků a pohledávek městem 
Moravská Třebová. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

 2/N/011104 Prodej níže uvedených bytových jednotek 

- č. 88/1 o vel. 3+1, I. kategorie, včetně spoluvlastnického podílu  
id. 5428/10000 na společných částech domu, na stavební parcele 
č. 208 a na vedlejších stavbách a venkovních úpravách na této 
stavební parcele 

- č. 88/2 o vel. 1+1, II. kategorie, včetně spoluvlastnického podílu 
id. 1468/10000 na společných částech domu, na stavební parcele 
č. 208 a na vedlejších  stavbách a venkovních úpravách na této 
stavební parcele 

- č. 88/3  o vel. 2+1, II. kategorie, včetně spoluvlastnického podílu 
id. 3104/10000 na společných částech domu, na stavební parcele 
č. 208 a na vedlejších stavbách a venkovních úpravách na této 
stavební parcele  

na ul. Zámecká č.o. 5a na pozemku parc.č.  208, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová J. Č., bytem ul. Zámecká č.o. 
2, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 350.000,-- Kč.  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí:  
 
 1/V/011104 Předložený rozbor hospodaření města Moravská Třebová k 30. 9. 

2004. 
 

 2/V/011104 Předloženou zprávu starosty města o řešení nedostatků v rámci 
výstavby bytových domů na ul. Hřebečské v Moravské Třebové. 
 

 3/V/011104 Předloženou zprávu starosty města o výsledku jednání s bytovým 
družstvem Dubina II ve věci finančního vyrovnání výstavby bytových 
domů na ul. Hřebečské v Moravské Třebové. 
 
 

 4/V/011104 Předloženou informaci starosty města o průběhu prodeje budovy 
bývalého dětského oddělení Nemocnice Moravská Třebová. 
 

 5/V/011104 Předloženou informaci starosty města o průběhu a výsledcích jednání 
s firmami Rehau a Stavby silnic a železnic ve věci plánované 
obalovny v Linharticích. 
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 6/V/011104 Předloženou informaci starosty města o stížnostech nájemníků 

bytového domu na ul. Svitavské č.o. 7 v Moravské Třebové a o 
postupu jejich řešení. 
 

 7/V/011104 Předloženou zprávu o prověření současné studie rekonstrukce 
stravovacího zařízení ZŠ Palackého 35, Moravská Třebová z hlediska 
nezbytnosti rozsahu akce a celkových rozpočtových nákladů. 
 

 8/V/011104 Předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze 
dne 21.10.2004. 
 

 9/V/011104 Předložené zápisy z jednání výboru zastupitelstva města pro řízení a 
monitorování realizace Strategického plánu rozvoje města ze dne 
14.6.2004 a 20.9.2004. 
 

10/V/011104 Předloženou zprávu firmy VYTEP Uničov s.r.o. o prodeji tepelné 
energie a hospodaření na tepelných zařízeních města Moravská 
Třebová v roce 2003. 
  

11/V/011104 Plánovanou kalkulaci ceny tepla a teplé užitkové vody tepelných 
zařízení města Moravská Třebová pro rok 2004 takto: 

- tepelná energie                352,76 Kč s DPH 
- teplá užitková voda          310,57 Kč s DPH  
 

12/V/011104 Připravovanou investiční akci výstavby haly stolního tenisu jako 
nástavby nad šatnami objektů tělovýchovné jednoty Slovan Moravská 
Třebová.   

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ukládá:  
 
 1/U/011104 Starostovi města zajistit vypracování návrhu vzorové mandátní 

smlouvy města Moravská Třebová. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
 

 2/U/011104 Starostovi města zadat projektantovi rekonstrukce bytového domu na 
ul. Svitavské č.o. 7 v Moravské Třebové posoudit stávající stav a 
navrhnout řešení problémů. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
 
 

 3/U/011104 Starostovi města předložit do příštího jednání zastupitelstva města 
návrh řešení doporučení výboru zastupitelstva města pro řízení a 
monitorování realizace Strategického plánu rozvoje města dle zápisů 
ze dne 14.6.2004 a 20.9.2004. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
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 4/U/011104 Radě města předložit návrh nové mandátní smlouvy s Ing. Oldřichem 

Vlkem na výkon inženýrské činnosti a technického dozoru na 
investiční akci Město Moravská Třebová – Rozšíření kanalizační sítě. 
 
Z: Ing. Josef Jílek, místostarosta 
 

 5/U/011104 Radě města vyhlásit veřejnou architektonickou soutěž na zpracování 
komplexní studie sportovního areálu na ul. Tyršově v Moravské 
Třebové. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
 

 6/U/011104 Předsedovi výboru zastupitelstva města pro řízení a monitorování 
realizace Strategického plánu rozvoje města předložit do příštího 
jednání zastupitelstva návrh řešení počtu členů výboru v souladu se 
zákonem o obcích. 
 
Z: Mgr. Radko Martínek, předseda výboru 

 
 
Rada města pov ěřuje:  
 
 1/P/011104 Ing. Oldřicha Vlka výkonem inženýrské činnosti a technickým 

dozorem na investiční akci Město Moravská Třebová – Rozšíření 
kanalizační sítě. 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ruší:  
 
 1/R/011104 Svá usnesení: 

- č. 13/S/060896, kterým byl schválen odprodej objektu bývalé 
kovárny s parcelou č. 465/5 o výměře 1.265 m2, kultura ostatní 
plocha v obci a k.ú. Moravské Třebová, ul. Komenského, 

- č. 41/S/060597, kterým byla schválena změna usnesení 
č.13/S/060896, týkající se kupní ceny za kupní ceny za odprodej 
bývalé kovárny s parcelou č. 465/5 v obci a k.ú. Moravská 
Třebová.  

 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMKH 
 

 2/R/011104 Své usnesení 8/S/260404, kterým schválilo prodej pozemku parc.č. 
2556/2 o celkové výměře 11 m2, kultura zastavěná plocha, pozemku 
parc.č. 2556/5 o celkové výměře 95 m2, kultura ostatní plocha a 
pozemku parc.č. 3081/2 o celkové výměře 86 m2, kultura zahrada vše 
v obci a kat. území Moravská Třebová, Udánky Z. B., bytem Udánky 
č.p. 62, Moravská Třebová za kupní cenu ve výši 12.400,-- Kč. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMKH 
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 3/R/011104 Své usnesení č.15/S/160804, kterým byl schválen prodej dílu a 
pozemku parc.č. 2293, kultura zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
7 m2 a dílu b pozemku parc.č. 2293, kultura zastavěná plocha a 
nádvoří v obci  a kat. území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. 
Olomoucká J. Š., bytem ul. Olomoucká č.o. 60 v Moravské Třebové 
za cenu ve výši 2.500,-- Kč. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMKH 
 

 4/R/011104 Své usnesení č. 18/S/160804, kterým schválilo prodej bytové jednotky 
č. 221/2 o velikosti 3+1, I. kategorie v bytovém domě č. popisné 221 
v části obce Boršov na stavební parcele č. 388 včetně 
spoluvlastnického podílu id. 4526/10000 na společných částech 
domu, na stavební parcele č. 388 a na venkovních úpravách na 
parcele č. 388 v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u 
Moravské Třebové paní M. D., bytem Boršov č.p.221, Moravská 
Třebová. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMKH 

 
 
V Moravské Třebové 2.11.2004 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
                                                                                          ………………………. 

                                                                                          RNDr. Josef Ošťádal 
                                                                                             starosta města 
 
 
 
Ověřovatelé:     Eva Olžbutová       ………………………………… 
 
 
                         Ing. Oldřich Vlk      ………………………………… 
 


