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Usnesení  
 

z  3. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
11.12.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké 
za účasti 20 členů zastupitelstva města. 
 

 

Zastupitelstvo m ěsta schvaluje:  
 
15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města: 
 

rozpočtové příjmy
Dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu - soc. dávky -22 115,00 Kč
Neinv. přijaté dotace ze všeob. pokl. správy SR - soc. právní ochrana dětí 26 000,00 Kč

34 850,00 Kč
2 160 000,00 Kč

Neinvestiční přijaté dotace od krajů - obnova a výchova porostů 8 100,00 Kč
Neinvestiční přijaté dotace od krajů - kult. aktivity - 100 let muzea 10 000,00 Kč
Neinvestiční přijaté dotace od krajů - kult. aktivity - MT kejkle a kratochvíle 30 000,00 Kč
MŽP ČR -  Den bez aut a Evropský den mobility 8 000,00 Kč
Odvod z nájemného z VHČ na finacování investic -1 300 000,00 Kč
Inv. dotace na rekonstr. přístupové cesty k zámku (PHARE 2003) 400 000,00 Kč

1 354 835,00 Kč

rozpočtové výdaje provozní
Silnice a komunikace - běžná údržba a opravy -125 000,00 Kč
Pohřebnictví - zřízení sociálního zázemí -215 000,00 Kč
Základní umělecká škola 70 000,00 Kč
Kulturní služby města 40 000,00 Kč
Sociální dávky -22 115,00 Kč

42 950,00 Kč
Projekt "Zdravé město" 8 000,00 Kč
Bezpečnost a veř. pořádek Městská policie - platy strážníků 100 000,00 Kč
Bezpečnost a veř. pořádek Městská policie - zdr. a soc. pojištění 35 000,00 Kč
Bezpečnost a veř. pořádek Městská policie - provozní výdaje -100 000,00 Kč
Místní zastupitelské orgány - odměny členům zastupitelstva -100 000,00 Kč
Místní zastupitelské orgány - zdravotní pojištění 30 000,00 Kč
Činnost místní správy - provozní výdaje 26 000,00 Kč
Rezerva na ekonomický a technický rozvoj města 305 000,00 Kč
investiční výdaje a rozsáhlejší opravy
Rekonstrukce zámku (nádvoří) 45 000,00 Kč
Penzion - odvodnění sklepů 15 000,00 Kč
Autobusová zastávka Boršov 125 000,00 Kč
Pohřebnictví - zřízení sociálního zázemí 215 000,00 Kč
Investice ze zdrojů VHČ - zateplení střechy Západní 17-19 -1 300 000,00 Kč

1 198 000,00 Kč
Regenerace MěPR - neinvestiční dotace soukr. vlastníkům 962 000,00 Kč

1 354 835,00 Kč

Regenerace MěPR

rozpočtové výdaje celkem

Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR - melior. a zpevňující dřeviny

rozpočtové příjmy celkem

Lesní hospodářství

Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR - regenerace MěPR

 

                        Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
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16/Z/111206 Následující rozpočtové provizorium města Moravské Třebové na I. 
čtvrtletí roku 2007 (v tis. Kč): 
 
Rozpočtové zdroje:
Rozpočtové příjmy CELKEM 45 670,00

Financování:
Zapojení zůstatku finančních prostředků na 
ZBÚ
a účelových fondech k 31.12.2006 3 800,00
Celkové rozpočtové zdroje 49 470,00

Rozpočtové potřeby:
Běžné výdaje 43 235,00
Investiční výdaje 1 735,00
Rozpočtové výdaje CELKEM 44 970,00

Financování:
Splátky jistiny přijatých úvěrů 4 500,00
Celkové rozpočtové potřeby 49 470,00 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

17/Z/111206 Následující termíny zasedání  zastupitelstva v roce 2007: 
- 5.3., 16.4., 11.6., 13.8., 29.10., 10.12. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
 

18/Z/111206 Výši náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva 
města Moravské Třebové, kteří nejsou v pracovním nebo jiném 
obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich funkce na rok 2007 
částkou 100,- Kč/1 hod. 
 
Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

19/Z/111206 Následující změny zástupců města: 
1. Komanditní společnost Nemocnice Moravská Třebová 

- odvolává Ing. Marii Nechutovou  
- deleguje Ing. Václava Mačáta 

2. Zájmové sdružení obcí Skupinový vodovod 
- odvolává Ing. Josefa Jílka 
- deleguje RNDr. Josefa Ošťádala 

 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
 

20/Z/111206 Předložený návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města Moravská 
Třebová s provedenými změnami. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu 
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21/Z/111206 Následující usnesení ke Změnám č. IV územního plánu sídelního 
útvaru Moravská Třebová: 

1. Schvaluje předložený návrh Změny č. IV územního plánu 
sídelního útvaru Moravská Třebová, který  zpracovalo 
Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o., Ing. arch. Mackerle, Ing. 
Veselý, Ing. Ježková, Mgr. Novotný v září 2006, s těmito úpravami 
čistopisu: 
- v čistopise grafické části v č. 1 doplnit plochu pro dopravní 

obsluhu území - garáže (p.č. 2051/1), která je ve schválené 
změně č. II 

- na str. 18 kap. 4.4.  textové části územně plánovací 
dokumentace ve větě Územní rozsah dílčích změn…. za  slova 
i.č. 4.10 doplnit a i.č. 4.15B, 4.15C “ Rovněž doplnit stejný text 
i na str. 39, čl. 6, odst. (3) Občanská vybavenost. 

- vyškrtnout z textové části územně plánovací dokumentace na 
str. 17 v kapitole Moravská Třebová lokalita „Jihozápad“ i.č. 
4.15A, v oddíle navržená změna funkčního využit slova a 
občanskou vybavenost (i.č. 4.15B, 4.15C) 

- nahradit v textové části územně plánovací dokumentace 
slova…“orgánem ochrany veřejného zdraví“ na str. 12 v 
řádcích 4, 9, 19, 23 slovy…“ orgánem ochrany životního 
prostředí“. Stejným způsobem se opraví tato slova i na str. 26 
v kapitole 5  odst. b) řádku 11 

- doplnit do textové části územně plánovací dokumentace na str. 
26 v kapitole 5 odst. b) řádcích 5 a 8  za slova…“hlukové 
studie“… o slova „či akreditovaným měřením hluku“. 

- doplnit do textové části územně plánovací dokumentace na str. 
21 kapitole 4.7. na konec textu a na str. 40 v článku 6 odst. 7 
písm. d) na konec textu číslo lokality i.č. 4.17. 

- nahradit v textové části územně plánovací dokumentace na 
str. 40 článek 6 odst. 8 název Veřejná prostranství a zeleň 
novým názvem „Plochy veřejné zeleně a veřejných 
prostranství“. 

2. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebová č. 
6/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/99 ve znění 
obecně závazné vyhlášky č. 5/2004, o závazných částech 
územního plánu Moravské Třebové. 

3. Vymezuje závaznou část Změny č. IV územního plánu sídelního 
útvaru Moravská Třebová tak, jak je uvedeno v obecně závazné 
vyhlášce města Moravská Třebová č. 6/2006, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška č. 3/99 ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 5/2004, o závazných částech územního plánu 
Moravské Třebové.  

4. Bere na vědomí Důvodovou zprávu o pořízení územně plánovací 
dokumentace, Projednání návrhu změny č. IV územního plánu 
sídelního útvaru Moravská Třebová, včetně předložených 
Vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek  k projednání 
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návrhu změny č. IV územního plánu sídelního útvaru Moravská 
Třebová a dále stanovisko nadřízeného orgánu územního 
plánování Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru 
strategického rozvoje kraje ze dne 4.12.2006, č.j. KÚ 50984/2006 
OSRK OÚP. 

5. Ukládá starostovi města vyhlásit obecně závaznou vyhlášku 
města Moravská Třebová č. 6/2006, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 3/99 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 
5/2004, o závazných částech územního plánu Moravské Třebové. 
vyvěšením na úřední desce. 

 
Z: Ing. Dušan Sejbal, vedoucí OVUP 
 

22/Z/111206 Obecně  závaznou  vyhlášku č. 4/2006 města Moravská Třebová o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

23/Z/111206 Obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebová č. 5/2006, o 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se 
stavebním odpadem, vznikajícím na území města Moravská Třebová. 
 
Z: Ing. Pavel Báča, vedoucí OŽP 
 

24/Z/111206 Prodej  nemovitosti - domu č.p. 1474 na pozemku parc.č. 2711/93 o 
výměře 372 m2, včetně stavebního pozemku na ul. Holandské č.o. 5 
v Moravské Třebové J. F., Kšírova 92, Brno za cenu ve výši 777.777,-
-Kč. Podstatnou podmínkou kupní smlouvy bude závazek kupujícího, 
že v objektu vybuduje  centrum služeb (fitness centrum, solárium). 
Po případ zcizení nemovitosti bude sjednáno předkupní právo pro 
město Moravská Třebová jako právo věcné. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

25/Z/111206 Odprodej volných bytových jednotek dle výsledku veřejného 
výběrového řízení, konaného dne 02.12.2006, takto: 

1. Bytové jednotky č. 837/1 o velikosti 2+1, II. kategorie v bytovém 
domě č.p. 837 na ul. Olomoucké č.o. 42 v Moravské Třebové, na 
parcele č. 2251 v obci a kat. území Moravská Třebová, část 
Předměstí  včetně spoluvlastnického podílu id. 2850/10000 na 
společných částech domu, na stavební parcele 2251 a 
na venkovních úpravách na výše uvedené stavební parcele 
včetně příslušenství vítěznému účastníkovi veřejného výběrového 
řízení D. B., bytem ul. Polní č.o. 11, Moravská Třebová za cenu ve 
výši 211.000,- Kč. 

2. Bytové jednotky č. 352/8 o velikosti 1+0, I. kategorie v bytovém 
domě č.p. 352 na ul. Olomoucké č.o. 34 v Moravské Třebové, na 
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parcele č. 2254 v obci a kat. území Moravská Třebová, část 
Předměstí včetně spoluvlastnického podílu id. 323/10000 na 
společných částech domu, na stavební parcele 2254 a 
na venkovních úpravách na výše uvedené stavební parcele 
včetně příslušenství vítěznému účastníkovi veřejného výběrového 
řízení A. S., bytem ul. Čs. armády č.o. 5, Moravská Třebová za 
cenu ve výši 163. 000,- Kč. 

 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

26/Z/111206 Prodej  pozemku  parc. č. 1412/12 o celkové výměře 35 m2, kultura 
ostatní plocha v obci Moravská Třebová, Předměstí, ul. Palackého Z. 
V., bytem Moravská Třebová, ul. Palackého č.o. 25 za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 3.600,-- Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

27/Z/111206 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 3, I. kategorie o 
velikosti 1+1 na ul. Hřebečské č.o. 1 v Moravské Třebové se Z. M., 
bytem Moravská Třebová, ul. Jiráskova č.o. 109, a Radkem 
Koukalem, bytem Moravská Třebová, nám. T.G.Masaryka č.o. 40.  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

28/Z/111206 Změnu úhrady kupní ceny, tj. prodloužení splátkového kalendáře tak, 
že M. Š., bytem ul. Horní č.o. 2, Moravská Třebová, uhradí zbývající 
část kupní ceny včetně penále za pozdní platby za bytovou jednotku 
č. 2 v domě na ul. Horní č.o. 2, č.p. 108, v Moravské Třebové, v 20 
pravidelných měsíčních splátkách, úročených 12,5 % p.a.  
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

29/Z/111206 Zpětně zahraniční služební cestu Ing. Miroslava Netolického do 
Srbska ve dnech 21. – 26.11.2006. 
 

30/Z/111206 Zahraniční služební cestu Ing. Miroslava Netolického do ukrajinského 
města Romny ve dnech 18. – 22.12.2006. 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta neschvaluje:  
 
31/Z/111206 Výkup pozemku parc.č. 2051/1 o výměře 2125 m2, kultura orná půda 

v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Jevíčská od B. R., 
bytem ul. Jiráskova č.o. 30, Moravská Třebová a M. R., bytem ul. 
Cechovní č.o. 1, Moravská Třebová.     
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí:  
 
32/Z/111206 Předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města. 
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33/Z/111206 Předloženou informaci starosty města o ukončení integrovaného 

projektu Rozvoj cestovního ruchu Českomoravského pomezí v rámci 
operačního programu ministerstva pro místní rozvoj. 
 

34/Z/111206 Předloženou informaci starosty města o plnění usnesení č. 
4/U/120606 ve věci Správy nemovitostí Moravská Třebová s.r.o. 
 

35/Z/111206 Informaci starosty města o pokračování spolupráce měst okresu 
Svitavy v oblasti rozvoje turistického ruchu navazující na práce 
v ukončeném integrovaném projektu Rozvoj cestovního ruchu 
Českomoravského pomezí.  
 

36/Z/111206 Výsledek jednání s Ing. T. K. ve věci vlastnictví pozemku p.č.  935 na 
ul. Lázeňské v Moravské Třebové. 
 

37/Z/111206 Předložené Zásady pro poskytování náhrady ušlého výdělku 
neuvolněným členům Zastupitelstva města Moravské Třebové, kteří 
nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti 
s výkonem jejich funkce. 
 

38/Z/111206 Stanovenou cenu vodného ve výši 22,80 Kč/1 m2 včetně DPH od 
1.1.2007. 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta doporu čuje:  
 
39/Z/111206 Radě města zřídit jako kontrolní orgán při Technických službách 

Moravská Třebová s.r.o. dozorčí radu. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta volí:  
 
40/Z/111206 Ing. Pavla Brettschneidera člen Rady města Moravská Třebová. 

 
41/Z/111206 Ing. Václava Mačáta  předsedou výboru zastupitelstva města pro 

strategický rozvoj města. 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta potvrzuje:  
 
42/Z/111206 Ing. Miloše Mičku ve funkci předsedy finančního výboru zastupitelstva 

města. 
 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta ukládá:  
 
43/Z/111206 Starostovi předložit do příštího zasedání zastupitelstva zprávu, zda 
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nedošlo k porušení podmínek mandátní smlouvy, uzavřené mezi 
městem Moravská Třebová a Správou nemovitostí Moravská 
Třebová, s.r.o.; pokud došlo k porušení podmínek, jaké z toho byly 
vyvozeny závěry. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
T: 5.3.2007 
 

44/Z/111206 Místostarostovi JUDr. Izákovi zabezpečit provedení energetického 
auditu v budově zámku včetně stanovení podílů nákladů na vytápění 
mezi jednotlivé subjekty sídlící na zámku. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, místostarosta 
T: 30.6.2007 
 

45/Z/111206 Místostarostovi JUDr. Izákovi jednat o uzavření dodatku č. 7 
mandátní smlouvy, uzavřené mezi městem Moravská Třebová a 
Správou nemovitostí Moravská Třebová, s.r.o., podstatou kterého je 
úprava smluvních ujednání na základě kontroly provedené v období 
červenec až září 2006 daňovou poradkyní, s tím, že dodatek smlouvy 
bude před podpisem projednán a odsouhlasen radou města.   
 
Z: JUDr. Miloš Izák, místostarosta 
T: 28.2.2007 
 

46/Z/111206 Předsedovi výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města 
předložit zastupitelstvu města návrh postupu zpracování aktualizace 
Strategického plánu rozvoje města a s tím souvisejících náležitostí. 
 
Z: Ing. Václav Mačát, předseda výboru zastupitelstva města pro  
    strategický rozvoj města 
T: 5.3.2007 
 

47/Z/111206 Ředitelce Technických služeb města předložit přehled 
vyprodukovaného komunálního odpadu na 1 občana města Moravská 
Třebová v členění na tříděný a netříděný a to za období 2004 – 2006. 
 
Z: Gabriela Horčíková, ředitelka Technických služeb Moravská  
    Třebová s.r.o. 
T: 5.3.2007 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta sv ěřuje:  
 
48/Z/111206 Místostarostům úkoly v následujících oblastech: 

Uvolněný místostarosta: 
- správa majetku města 
- bytová politika 
- sociální politika a zaměstnanost  
- školství a mládež   
- veřejný pořádek, kriminalita 
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- doprava,dopravní obslužnost  
- projekt Zdravé město a Místní agenda 21 (zodpovědný politik) 
- městské části (Boršov, Sušice, Udánky) 

Neuvolněný místostarosta: 
- strategický a investiční rozvoj města  
- rozvoj turistického ruchu 
- podpora podnikání 
- sport  

 
 
Zastupitelstvo m ěsta stanovuje:  
 
49/Z/111206 Měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi Ing. Václavu 

Mačátovi ve výši dle předloženého návrhu od 1.12.2006. V případě 
výkonu dalších funkcí bude jmenovanému poskytnuta měsíční 
odměna  podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna, tj. 
funkce neuvolněného místostarosty. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ur čuje:  
 
50/Z/201106 Ověřovateli zápisu: 

- Ing. Miroslava Krejčího 
- Vítězslava Škrabala 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ruší:  
 
51/Z/111206 Své usnesení č. 14/S/061003, kterým schválilo uzavření smlouvy o 

budoucí kupní smlouvě na byt č. 3, I. kategorie o velikosti 1+1 na ul. 
Hřebečské č.o. 1 v Moravské Třebové s M. Ž., bytem Prostějov, 
K.H.Kepky č.o. 3. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
V Moravské Třebové 12.12.2006 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
                                                                                          ………………………. 

                                                                                          RNDr. Josef Ošťádal 
                                                                                             starosta města 
 
Ověřovatelé:  Ing. Miroslav Krejčí      ………………………………… 
 
                      Vítězslav Škrabal         ..…………..…………………… 


