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Usnesení 
 
z 19. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
03.12.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  za 
účasti 21 členů zastupitelstva města. 
 
 

Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
524/Z/031212 Předložený program zasedání zastupitelstva města. 

 

525/Z/031212 Následující rozpočtové opatření č. 14/2012 rozpočtu města: 
 

rozpočtové zdroje

27 400,00 Kč

169 000,00 Kč

10 000,00 Kč

100 000,00 Kč

Ostatní nahodilé příjmy jinde nespecifikované 3 600,00 Kč

310 000,00 Kč

rozpočtové potřeby

Běžná údržba a opravy komunikací -40 000,00 Kč

I. MŠ Piaristická 137, Mor. Třebová - oprava kotelny v objektu v Boršově -40 000,00 Kč

Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179 - provozní dotace 80 000,00 Kč

Základní umělecká škola Moravská Třebová - provozní dotace 40 000,00 Kč

Kulturní služby města Moravská Třebová - provozní dotace 100 000,00 Kč

Lesní hospodářství - výsadba MZD 27 400,00 Kč

Správa a rozšíření kamerového systému a PCO  -65 000,00 Kč

Aktivity komise prevence kriminality -10 000,00 Kč

Činnost místní správy - ostatní osobní výdaje 10 000,00 Kč

Činnost místní správy-  provozní výdaje městského úřadu -10 000,00 Kč

Činnost místní správy-  mimořádná dotace na pořízení nového služebního vozu 16 000,00 Kč

Činnost místní správy-  provozní výdaje městského úřadu -16 000,00 Kč

Činnost místní správy - zákonné odvody z mezd 30 000,00 Kč

Činnost místní správy - náhrady mezd v době nemoci -30 000,00 Kč

Činnost místní správy - mzdové výdaje včetně odvodů 10 000,00 Kč

Provozní rozpočtová rezerva -216 400,00 Kč

Inv. výdaje - I. MŠ Piaristická 137, Mor. Třebová - výměna kotle v Boršově 140 000,00 Kč

Inv. výdaje - městská policie - pořízení agregátu pro pracoviště PCO 75 000,00 Kč

Inv. výdaje - kontejnerové stání Tovární 40 000,00 Kč

MŠ Boršov - napojení na kanalizaci -30 000,00 Kč

Inv. výdaje - propustek ulice Nádražní 30 000,00 Kč

Regenerace MPR - restaurování varhan 169 000,00 Kč

310 000,00 Kčrozpočtové potřeby celkem

Kulturní služby města Moravská Třebová - odvod z inv. fondu

rozpočtové zdroje celkem

Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR - výsadba MZD

Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR - na program regenerace MPR

Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR - na stabilizaci provozu centr. registru vozidel

 
 

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
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526/Z/031212 Následující rozpočtové provizorium města Moravská Třebová na I. 
čtvrtletí roku 2013 (v tis. Kč): 
 

Rozpočtové zdroje:

Rozpočtové příjmy CELKEM 38 500,00

Financování:

Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ 3 300,00

Investiční úvěr na realizaci projektu OÚSB 3 000,00

Celkové rozpočtové zdroje 44 800,00

Rozpočtové potřeby:

Běžné výdaje (vč. rozpočtové rezervy) 27 050,00

Investiční výdaje vč. rozsáhlejších oprav 11 850,00

Rozpočtové výdaje CELKEM 38 900,00

Financování:

Splátky jistiny přijatých úvěrů 5 400,00

Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů 

a výdajů 500,00

Celkové rozpočtové potřeby 44 800,00  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

527/Z/031212 Zařazení poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě 
v Moravské Třebové na financování sociálních služeb vč. provozu 
denního stacionáře Domeček ve výši 400.000 Kč  do rozpočtu 
města na rok 2013.  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

528/Z/031212 Zařazení projektu Mosty a lávky pro úpravy Stříbrného potoka 
v Boršově do rozpočtu na rok 2013 v redukované podobě 
s podmínkou realizovat mosty a stavební objekty do maximální výše 
7,1 mil. Kč bez DPH. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

529/Z/031212 Předložený návrh memoranda s Lesy ČR, s.p. o rozsahu zajištění 
realizace mostů a ostatních stavebních objektů v rámci projektu 
města Mosty a lávky pro úpravy Stříbrného potoka v Boršově v roce 
2013. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
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530/Z/031212 Podání žádosti o finanční podporu  ze státního rozpočtu v rámci 
dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2013 ve výši  
210.000 Kč a současně schvaluje finanční spoluúčast města 
Moravská Třebová minimálně ve výši 30 % z celkově vynaložených 
prostředků na realizaci projektu (předpokládaná spoluúčast města  
pro rok 2013 minimálně 99.029 Kč). 
 
Z: Bc. Lucie Jakubková, vedoucí CVČ 
 

531/Z/031212 Následující termíny zasedání  zastupitelstva v roce 2013: 

- 11.02., 11.03., 15.04., 03.06., 02.09., 21.10., 02.12. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
 

532/Z/031212 V souladu s ustanovením článku 3 odstavce 1 vnitřního předpisu č. 
7/2008, 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, 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 2013 částkou 100 Kč/1 hod. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

533/Z/031212 Obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebová o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle 
předloženého návrhu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

534/Z/031212 Obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebová o ochraně 
nočního klidu podle předloženého návrhu. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
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535/Z/031212 Vklad majetku města uvedeného v následujícím přehledu:  

inv. č. pořizovací cena

2676 TS 7 602,00 Kč                            

2680 TS 5 846,00 Kč                            

2681 TS 5 150,50 Kč                            

2682 TS 5 150,50 Kč                            

2683 TS 6 096,00 Kč                            

2684 TS 7 338,00 Kč                            

2685 TS 7 020,00 Kč                            

2686 TS 5 760,00 Kč                            

2687 TS 6 096,00 Kč                            

2688 TS 5 436,00 Kč                            

2686/TS 7 176,00 Kč                            

2690/TS 5 880,00 Kč                            

2669/3 TS 1 232 020,59 Kč                     

1 306 571,59 Kč           

vodovodní přípojka - napojení - Sušice (FO)

021/021091 - vodovody - inženýrské sítě celkem

vodovodní přípojka - napojení - Sušice (PO)

vodovodní přípojka - napojení - Boršov - novostavba (FO)

vodovod - infrastruktura ulice Strážnického

vodovodní přípojka - napojení - J.K. Tyla novostavba (FO)

vodovodní přípojka - napojení - Nová 21 (FO)

vodovodní přípojka - napojení - Boršov - novostavba (FO)

vodovodní přípojka - napojení - Udánky 46 (FO)

vodovodní přípojka - napojení - Údolní - novostavba (FO)

vodovodní přípojka - napojení - Boršov 65 (FO)

vodovodní přípojka - napojení - Boršov 55 (FO)

Přehled majetku – vodovody - účet 021

vodovodní přípojka - napojení - Udánky 78 (FO)

vodovodní přípojka - napojení - Boršov 70 (FO)

021/021091 Stavby- inž. sítě 
název majetku

 
 

 do dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska, IČ: 72053453, se sídlem nám. T. G. Masaryka 
29, Moravská Třebová za podmínek § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
 

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

536/Z/031212 Uzavření předložené kupní smlouvy mezi městem Moravská 
Třebová a ALZCARE a.s. Ústí nad Orlicí o prodeji domu č. p. 1337 
vystavěného na pozemku parc. č. 1193/9, pozemku parc. č. 1193/9 
o výměře 457 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, pozemku 
parc. č. 1193/10 o výměře 475 m2, kultura ostatní plocha, pozemku 
parc. č. 1193/11 o výměře 261 m2, kultura ostatní plocha a pozemku 
parc. č. 1193/3 o výměře 3.912 m2, kultura ostatní plocha vše v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Nová, část obce 
Předměstí do vlastnictví ALZCARE a.s. 
 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

537/Z/031212 Prodej pozemku parc. č. 2193/4 o výměře 153 m2, kultura zahrada a 
pozemku parc. č. 2194/2 o výměře 7 m2, kultura ostatní plocha vše  
v obci a k. ú. Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Vodní 
Radku Dvořákovi, bytem ul. Vodní  č. o. 6, Moravská Třebová za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 8.000 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující před podpisem 
kupní smlouvy uhradí náklady související  s prodejem, a to ve výši  
3.050 Kč. 
 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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538/Z/031212 Prodej pozemku parc. č. 2188/3 o výměře 169 m2, kultura zahrada 
v obci a k. ú. Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Vodní 
manželům Jiřímu a Marii Fuksovým, bytem ul. Vodní  č. o. 16, 
Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
10.140 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
Dále kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady 
související  s prodejem, a to ve výši  5.280 Kč. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

539/Z/031212 Prodej pozemku parc. č. 1901/6 o výměře 19 m2, kultura zastavěná 
plocha  v obci a k. ú. Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. 
Panenská, Karlu Majorošovi, bytem ul. Sportovní č. p. 1437, č. o. 
10, Moravská Třebová, Předměstí  za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 100 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

540/Z/031212 Prodej pozemku parc. č. 728/2 o výměře 125 m2, kultura zahrada 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Lanškrounská 
společnosti Moravec – pekárny, s.r.o. se sídlem ul. Josefská č. o. 
14, Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu 33.750 
Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

541/Z/031212 Prodej podílu ideálních 623/10000 stavební parcely č. 2774 
o výměře 405 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, část 
Předměstí na ul. Dr. Janského v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová Davidu Resskovi, bytem Nová Ves č. p. 31, 
Kunčina, Nová Ves za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
6.812 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

542/Z/031212 Prodej bytové jednotky č. 807/13 o velikosti 1 + 1  v bytovém domě 
č. p. 807, na ul. Školní č. o. 4 v obci a kat. území Moravská 
Třebová, část Předměstí včetně spoluvlastnického podílu id. 
463/10000 na společných částech domu, stavební parcele č. 1374 a 
venkovních úpravách na parcele č. 1374 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová Marii Kancnerové, bytem ul. Školní č. o. 4, 
Moravská Třebová, která vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
127.132 Kč uhradí takto:  
- 5.000 Kč před podpisem kupní smlouvy a  
- zbývající část kupní ceny ve výši 122.132 Kč formou 
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pravidelných měsíčních splátek po dobu 10 let úročených 10 %  
p.a. z dlužné částky.  

V kupní smlouvě bude zřízeno zástavní právo ve prospěch města 
do doby úhrady kupní ceny. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Zastupitelstvo města doporučuje: 
 
543/Z/031212 Radě města zabývat se doporučeními z jednotlivých příloh zápisu z 

jednání kontrolního výboru zastupitelstva města dne 21.11.2012. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 

 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
544/Z/031212 Předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města. 

 

545/Z/031212 Předloženou zprávu o vyřízení dotazů a podnětů členů 
zastupitelstva na zasedání zastupitelstva města 22.10.2012. 
 

546/Z/031212 Předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města 
dne 21.11.2012. 
 

547/Z/031212 Předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města 
ze dne 26.11.2012. 
 

548/Z/031212 Předložené informace o projektu Mosty a lávky pro úpravy 
Stříbrného potoka v Boršově, vyvolaného projektem Lesů ČR, s.p. 
na realizaci protipovodňových opatření s názvem Úprava Stříbrného 
potoka v Boršově. 
 

549/Z/031212 Předložené informace o stavu realizace projektu Město Moravská 
Třebová – odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace 
ČOV.  
 

550/Z/031212 Předložené dopisy Jaromíra Novotného, bytem ul. Svitavská č. o. 7 
ze dne 16.11.2012, 27.11.2012 a 30.11.2012 ve věci rušení klidu 
v bytě štěkotem psa ze sousedního bytu včetně vyjádření vedoucí 
odboru majetku města a komunálního hospodářství a Technických 
služeb, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka a velitele 
městské policie. 
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Zastupitelstvo města ukládá: 
 
551/Z/031212 Místostarostovi města dopracovat tisk č. 1/1 o pravidla společného 

postupu základních škol ve městě a města zastoupeného odborem 
sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu, oddělením 
sociálně právní ochrany dětí při řešení záškoláctví. 
 
Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta 
T: 11.02.2013 

 
 
Zastupitelstvo města odkládá: 
 
552/Z/031212 Projednání tisku č. 1/1, Problematika záškoláctví. 
 
 
V Moravské Třebové 03.12.2012 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 

Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát 
                místostarosta                                                                  místostarosta 
 


