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Usnesení 
 
z  28. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
17.02.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  
za účasti 19 členů zastupitelstva města. 
 
 

Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
740/Z/170214 Předložený program zasedání zastupitelstva města. 

 
741/Z/170214 Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 15/2013 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 -14 490,00 225 187,00

Financování:

Zapojení zůstatků finančních prostředků                                                

na ZBÚ a účelových fondech k 31.12.2012 0,00 13 230,00

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

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

Půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OUSB 4 100,00 -750,00 3 350,00

Celkové rozpočtové zdroje -15 240,00 244 987,00

Rozpočtové potřeby:

Rozpočtové výdaje CELKEM -15 340,00 239 517,00

Financování:

Splátky jistiny přijatých úvěrů 100,00 5 470,00

Operace z peněžních účtů nemající charakter 

příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00

Celkové rozpočtové potřeby -15 240,00 244 987,00260 227,00

rozpočet 2013

před úpravou

239 677,00

13 230,00

254 857,00

3 115,00

260 227,00

5 370,00

 
 

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

742/Z/170214 Měsíční odměny a příplatky neuvolněným členům zastupitelstva 
města s účinností od 01.03.2014 takto: 

 odměna neuvolněnému místostarostovi  …………….. 21.735 Kč 
 odměna členu rady ………………………………………   1.990 Kč 
 odměna předsedovi výboru zastupitelstva města ……   1.650 Kč 
 odměna předsedovi komise rady města ………………   1.302 Kč 
 odměna členu výboru zastupitelstva města …..………      725 Kč 
 odměna členu komise rady města ……………..………      725 Kč 
 odměna členu zastupitelstva města ………………..….      460 Kč 
 příplatek podle počtu obyvatel ………………………….      360 Kč 

Příslušná odměna náleží 

- novému členu zastupitelstva ode dne, kdy se stal členem 
zastupitelstva 

- členu zastupitelstva ode dne, kdy byl zvolen do příslušné funkce. 
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V případě souběhu výkonu několika funkcí bude neuvolněnému 
členovi zastupitelstva města poskytnuta měsíční odměna podle 
funkce, za kterou lze poskytnout nejvyšší odměnu. 
 

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

743/Z/170214 Předloženou urbanistickou studii od Ing. arch. Simony Vališové s 
tím, že před zpracováním dalšího stupně projektové dokumentace je 
třeba znovu zvážit a definitivně rozhodnout o řešení prostoru podél 
chodníku na ulici Komenského (stánky a lavičky) a o tvaru střech 
stavebních objektů. 
 

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

744/Z/170214 Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování energetických 
služeb se zaručeným výsledkem s firmou  Siemens, s.r.o., se sídlem 
Siemensova 1, 155 00 Praha 13, IČ: 00268577 v souladu 
s předloženým návrhem. 
 

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

745/Z/170214 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 9, o velikosti 2 
+ 1 na ul. Hřebečské č. o. 1 v Moravské Třebové s Romanem 
Vítkem, bytem Moravská Třebová, Předměstí, č. p. 1510, ul. 
Hřebečská č. o. 1, a manželi Bohumilem a Vlastou Vítkovými, oba 
bytem Moravská Třebová, Předměstí, č. p. 1218, ul. Západní č. o. 7. 
 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

746/Z/170214 Prodej bytové jednotky č. 100/7 na ul. Čs. armády  č. o. 5, č. p. 100, 
včetně podílu v rozsahu id. 1502/10000 na společných částech 
budovy, vedlejších stavbách a venkovních úpravách na pozemku 
parc. č. 154/1 o výměře 586 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Město Daniele  
Bösserové, bytem Moravská Třebová, Město č. p. 100, ul. Čs. 
armády č. o. 5 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 350.000 
Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.   
 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

747/Z/170214 Prodej bytové jednotky č. 1403/10 na ul. Jiráskově č. o. 97 a 99, č. 
p. 1403, včetně podílu v rozsahu id. 6474/189546 na společných 
částech budovy a pozemcích parc. č. 2711/57 o výměře 218 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 2711/56 o výměře 261 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Předměstí Ivanu Marečkovi, bytem 
Moravská Třebová, Předměstí č. p. 1403, ul. Jiráskova č. o. 97 za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 344.300 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy.   

Nejdřív bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.    
 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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748/Z/170214 Prodej pozemku parc. č. 2526/2 o výměře 78 m2, druh pozemku 
ostatní plocha a pozemku parc. č. 2527/4 o výměře 70 m2, druh 
pozemku zahrada vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část obce Předměstí, ul. Lanškrounská Ladislavu Vlkovi, 
bytem Tatenice č. p. 99, PSČ 561 31 za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 17.760 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

749/Z/170214 Výkup pozemku parc. č. 2527/7 o výměře 48 m2, druh pozemku 
ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
obce Předměstí, ul. Lanškrounská od Ladislava Vlka, bytem 
Tatenice č. p. 99, PSČ 561 31 za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 5.760 Kč s tím, že město uhradí náklady spojené 
s převodem nemovitosti. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

750/Z/170214 Prodej  podílu id. 4833/10000 pozemku parc. č. 516 o výměře 361 
m2, druh pozemku zahrada v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Zahradnická Liboru Koutnému, bytem Moravská 
Třebová, Předměstí č. p. 1252, ul. Západní č. o. 38 za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 20.940 Kč, která bude žadatelem 
uhrazena před podpisem kupní smlouvy.         
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

751/Z/170214 Prodej podílu id. 5167/10000 pozemku parc. č. 516 o výměře 361 
m2, druh pozemku zahrada v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Zahradnická Václavu Steffanovi, Předměstí č. p. 1199, 
ul. B. Němcové č. o. 6 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
22.400 Kč, která bude žadatelem uhrazena před podpisem kupní 
smlouvy. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

752/Z/170214 Podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku 
města od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
pozemku p. č. 2040/16 o výměře 236 m2, druh pozemku ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Dvorní. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

753/Z/170214 Podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku 
města od České republiky, Státního pozemkového úřadu, a to  
pozemku p.č. 2570/1 o výměře 1373 m2, druh pozemku trvalý travní 
porost v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Lanškrounská, pozemku parc. č. 665/3 o výměře 187 m2, druh 
pozemku zahrada, pozemku parc. č. 657/1 o výměře 1.856 m2, druh 
pozemku orná půda a pozemku parc. č. 73/1 o výměře 255 m2, druh 
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pozemku ostatní plocha vše v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov 
u Moravské Třebové. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
754/Z/170214 Předloženou informaci o plnění usnesení zastupitelstva města. 

 
755/Z/170214 Předloženou zprávu o vyřízení dotazů a podnětů členů 

zastupitelstva na zasedání zastupitelstva města 02.12.2013. 

 
756/Z/170214 Předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města 

dne 05.02.2014 včetně zpráv z činnosti kontrolního výboru 
uvedených v přílohách č. 1 a 2 předloženého zápisu. 
 

757/Z/170214 Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro 
strategický rozvoj města ze dne 23.01.2014. 
 

758/Z/170214 Předložené informace o stavu realizace projektu Město Moravská 
Třebová – odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace 
ČOV.  
 

759/Z/170214 Předloženou Zprávu o činnosti Městské policie Moravská Třebová 
za období leden až prosinec 2013. 
 

760/Z/170214 Předložené vyhodnocení bezpečnostní situace v obvodu Obvodního 
oddělení Policie ČR Moravská Třebová za rok 2013.  

 
 
Zastupitelstvo města ruší: 
 
761/Z/170214 Své usnesení č. 11/S/220403, kterým schválilo uzavření smlouvy o 

budoucí kupní smlouvě na byt č. 9, I. kategorie o velikosti 2 + 1 na 
ul. Hřebečské č. o. 1 v Moravské Třebové s Romanem Vítkem a 
Lenkou Fialovou, oba bytem ul. Farní č. o.18 v Moravské Třebové.  
 
 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
V Moravské Třebové 17.02.2014 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 

 
JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát 

                místostarosta                                                                  místostarosta 


