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Usnesení 
 
z  25. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
21.10.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  
za účasti 19 členů zastupitelstva města. 
 
 

Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
697/Z/211013 Předložený program zasedání zastupitelstva města. 

 
698/Z/211013 Uzavření Smlouvy o úvěru č. 1321303947 s RCI Financial Services, 

s.r.o., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 Michle, IČ: 
25722328 v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Karel Bláha, velitel městské policie 
 

699/Z/211013 Uzavření Smlouvy o zajištění závazku převodem práva č. 
1321303947 RCI Financial Services, s.r.o., se sídlem Želetavská 
1525/1, 140 10 Praha 4 Michle, IČ: 25722328 v souladu 
s předloženým návrhem. 
 
Z: Karel Bláha, velitel městské policie 
 

700/Z/211013 Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 11/2013 rozpočtu města, kterou 
budou změněny závazné ukazatele na rok 2013 takto (v tis. Kč): 
 

a) závazné ukazatele stanovené radě města 

úprava 

rozpočtu

rozpočet 2013

po úpravě

Rozpočtové zdroje:

Rozpočtové příjmy CELKEM -30 770,00 238 440,00

Financování:

Zapojení zůstatků finančních prostředků                                                

na ZBÚ a účelových fondech k 31.12.2012 8 000,00 13 230,00

Investiční úvěr na realizaci projektu OUSB 0,00 3 115,00

Inv. úvěr na pořízení vozu městské policie 0,00 105,00 105,00

Půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OUSB 4 950,00 -850,00 4 100,00

Celkové rozpočtové zdroje -23 515,00 258 990,00

Rozpočtové potřeby:

Rozpočtové výdaje CELKEM -23 525,00 253 620,00

Financování:

Splátky jistiny přijatých úvěrů 10,00 5 370,00

Operace z peněžních účtů nemající charakter 

příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00

Celkové rozpočtové potřeby -23 515,00 258 990,00282 505,00

rozpočet 2013

před úpravou

269 210,00

5 230,00

3 115,00

277 145,00

282 505,00

5 360,00
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 b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace 
 

úprava 

příspěvku

příspěvek 2013      

po úpravě

Kulturní služby města Moravská Třebová 8 560,00 15,00 8 575,00

 příspěvek 2013 před 

úpravou

 
 
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
701/Z/211013 Podání žádosti o finanční podporu  ze státního rozpočtu v 

rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2014 
ve výši  215.000 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 2014 minimálně 99.109 Kč). 
 
Z: Bc. Lucie Jakubková, vedoucí CVČ 
 

702/Z/211013 Uzavření dodatku č. 1 Dohody o úhradě dluhu ve splátkách, 
uzavřené dne 24.06.2013  s manželi Zdeňkem a Janou 
Jindřichovými, oba bytem Moravská Třebová, část obce Boršov č. p. 
73, dle předloženého návrhu tak, že dlužnou částku uhradí v 98 
pravidelných měsíčních splátkách.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

703/Z/211013 Obecně závaznou vyhlášku č. …/2013, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 1/2008, Požární řád města, podle 
předloženého návrhu. 
 
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 
 

704/Z/211013 Prodej pozemku parc. č. 422/2 o výměře 1056 m2, druh pozemku 
zahrada v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové Vlastě Vinklerové, bytem Prostějov, Hvězda 
3723/6 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 73.920 Kč, která 
bude žadatelkou uhrazena před podpisem kupní smlouvy.     
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

705/Z/211013 Prodej pozemku parc. č. 2019/35 o výměře 12 m2, druh pozemku 
zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Nerudova Lubomíru Šípovi, bytem Malíkov  č. p. 3, PSČ 571 01 za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 1.440 Kč, kterou uhradí 
před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující před podpisem kupní 
smlouvy uhradí náklady související  s prodejem, a to ve výši  5.324 
Kč. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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706/Z/211013 Prodej části pozemku parc. č. 389/1 (jedná se cca o 20 m2) o 
celkové výměře 5.900 m2, druh pozemku zastavěná plocha a 
nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Dukelská k výstavbě garáže manželům Miloslavu a Aleně 
Gregorovým, trvale bytem ul. Dukelská č. o. 61, Moravská Třebová 
za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 270 Kč/m2 a nákladů 
spojených s převodem. 

Nejdřív bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a přesná 
výměra bude po dostavbě garáže určena geometrickým plánem, 
s podmínkou, že si kupující příjezdovou komunikaci zpevní na 
vlastní náklady. 
Ve smlouvě bude uvedeno, že v případě praskání konstrukce 
skeletu garáže (například nestejnoměrným sedáním v okolí 
zatrubnění) nebudou kupující po městu vyžadovat finanční náhradu. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
       

707/Z/211013 Předloženou smlouvu o bezúplatném převodu pozemku p.č. 
2556/13, druh pozemku ostatní plocha o výměře  161 m2 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, ul. Nádražní do vlastnictví 
města Moravská Třebová. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Zastupitelstvo města neschvaluje: 
 
708/Z/211013 Žádost Petra Vašíčka, MUDr. Ducháčkové 158, 530 03 Pardubice, o 

změnu územního plánu Moravská Třebová. 
 
Z: Ing. Dušan Sejbal, vedoucí OVUP 
 

709/Z/211013 Vstup města Moravská Třebová do České fotovoltaické asociace. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
710/Z/211013 Předloženou informaci o plnění usnesení zastupitelstva města. 

 
711/Z/211013 Předložené informace o záměru na zpracování urbanistické studie 

lokality bývalé tržnice na Komenského ulici. 
 

712/Z/211013 Předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města 
ze dne 14.10.2013. 
   

713/Z/211013 Předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města 
dne 09.10.2013 včetně předložených zpráv z činnosti výboru. 
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714/Z/211013 Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro 
strategický rozvoj města ze dne 15.08.2013. 
 

715/Z/211013 Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro 
strategický rozvoj města ze dne 26.09.2013. 
 

716/Z/211013 Předložený rozbor hospodaření města k 30.09.2013. 
 

717/Z/211013 Předložené informace o stavu realizace projektu Město Moravská 
Třebová – odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace 
ČOV.  

 
 
 
V Moravské Třebové 21.10.2013 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát 

                místostarosta                                                                  místostarosta 
 


