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Usnesení  
 

z  23. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
18.5.2009 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  
za účasti 19 členů zastupitelstva města. 
 
 

Zastupitelstvo m ěsta schvaluje:  
 
610/Z/180509 Předložený návrh programu zasedání zastupitelstva města včetně 

vyřazení z projednávání navrženého tisku č. 3 a zařazení tisků č. 9 
a 10, předložených na stůl. 
 

611/Z/180509 Pořízení změny územního plánu města Moravská Třebová pro 
vybudování fotovoltaické elektrárny  na pozemku parc.č. 4680 
v katastrálním území Boršov u Moravské Třebové. 
 
Z: Ing. Dušan Sejbal, vedoucí OVUP 
 

612/Z/180509 Směnu pozemku takto:  
1. Město Moravská Třebová převede pozemek parc.č. 2425/16 o 

výměře 310 m2, kultura ostatní plocha v obci a kat. území 
Moravská Třebová, ul. Na Stráni  

2. Do vlastnictví města Moravská Třebová budou převedeny 
pozemky parc.č. 2356/9 o výměře 24 m2, kultura orná půda  a 
pozemek parc.č. 2356/10 o výměře 14 m2, kultura zahrada vše 
v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. Na Stráni   

3. Městu Moravská Třebová bude doplacena cenu ve výši 40,--
Kč/m2 za 272 m2 pozemku parc.č. 2425/16 o výměře 310 m2, 
kultura ostatní plocha, což je rozdíl ve výměře směňovaných 
pozemků,  tj. celkem 10.880,--Kč 

 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

613/Z/180509 Prodej pozemku parc.č. 2425/15 o výměře 330 m2, kultura ostatní 
plocha v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. Na Stráni, v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 39.600,--Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy.    
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

614/Z/180509 Zřízení zástavního práva k bytové jednotce č. 118/1 v budově-
objektu bydlení, část obce Město, č.p. 118 na pozemku parc.č. 140 
o výměře 332 m2, zastavěná plocha a nádvoří v obci a kat. území 
Moravská Třebová ve prospěch Reifeisen, stavební spořitelny, a.s. 
Koněvova 2747/99, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 45 z důvodu 
poskytnutí úvěru na uhrazení kupní ceny za uvedenou bytovou 
jednotku.     
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Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

615/Z/180509 Zřízení zástavního práva k bytové jednotce č. 1240/1 v budově-
objektu bydlení, část obce Předměstí, č.p. 1240 na pozemku parc.č. 
2680/16 o výměře 231 m2, zastavěná plocha a nádvoří v obci a kat. 
území Moravská Třebová ve prospěch GE Money Bank, a.s. 
Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 – Michle z důvodu poskytnutí 
úvěru na zaplacení kupní ceny za uvedenou bytovou jednotku. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

616/Z/180509 Poskytnutí finančních darů občanům za jejich práci ve výborech 
zastupitelstva města za rok 2008 v souladu s předloženým 
návrhem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí:  
 
617/Z/180509 Předložený závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích 

přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí 
Českomoravské pomezí za rok 2008. 
 

618/Z/180509 Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro 
strategický rozvoj města ze dne 7.5.2009. 
 

619/Z/180509 Předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města 
ze dne 15.5.2009. 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta odkládá:  
 
620/Z/180509 Projednání tisku č. 2, Návrh komplementářů Komanditní společnosti 

Nemocnice Moravská Třebová na vypořádání obchodního podílu 
města a ukončení účasti ve společnosti dle jejich písemného 
návrhu. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
T: 8.6.2009 

 
 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta ur čuje:  
 
621/Z/180509 Ověřovateli zápisu: 

- MUDr. Karla Machánka 
- Ing. Miroslava Krejčího 
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V Moravské Třebové 18.5.2009 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 

RNDr. Josef Ošťádal 
starosta města 

 
 

JUDr. Miloš Izák                                                            Ing. Václav Mačát 
            místostarosta                                                                  místostarosta 
 


