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Usnesení zastupitelstva města ze dne 11.02.2013

Usnesení
z 20. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 
11.02.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  za 
účasti 18 členů zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města schvaluje:

553/Z/110213 Předložený program zasedání zastupitelstva města.

554/Z/110213 Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 15/2012 rozpočtu města, kterou 
budou změněny závazné ukazatele na rok 2012 takto (v tis. Kč):

a) závazné ukazatele stanovené radě města

úprava 

rozpočtu

rozpočet 2012

po úpravě

Rozpočtové zdroje:

Rozpočtové příjmy CELKEM -83 205,00 304 165,00

Financování:

Zapojení zůstatků finančních prostředků                                                

na ZBÚ a účelových fondech k 31.12.2011 2 295,00 12 965,00

Investiční úvěr na realizaci projektu OUSB -3 000,00 37 000,00

Půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OUSB 8 700,00 4 670,00 13 370,00

Celkové rozpočtové zdroje -79 240,00 367 500,00

Rozpočtové potřeby:

Rozpočtové výdaje CELKEM -77 350,00 362 170,00

Financování:

Splátky jistiny přijatých úvěrů -1 890,00 5 330,00

Operace z peněžních účtů nemající charakter 

příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00

Celkové rozpočtové potřeby -79 240,00 367 500,00446 740,00

rozpočet 2012

před úpravou

387 370,00

10 670,00

439 520,00

40 000,00

446 740,00

7 220,00

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

555/Z/110213 Předložený návrh na poskytnutí dotace z fondu rozvoje bydlení dle 
směrnice zastupitelstva města Moravská Třebová č. 3/2009, která 
stanovuje pravidla pro poskytování dotací na opravy, modernizace a 
údržbu domů z fondu rozvoje bydlení, žadateli:

Společenství vlastníků jednotek domu Západní č. p. 1240 v 
Moravské Třebové, se sídlem Moravská Třebová, Předměstí, 
Západní 1240/19, PSČ 571 01 v celkové výši 8.854 Kč na instalaci 
domovních zvonků a domovních telefonů  v domě na ul. Západní č. 
o. 19 v souladu s předloženou žádostí.

Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST
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556/Z/110213 Podání žádosti o poskytnutí dotace na přípravu energeticky 
úsporných projektů řešených metodou EPC z programu Efekt 2013
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

557/Z/110213 Záměr projektu EPC v objektech, u kterých provedená analýza 
prokáže jejich vhodnost

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

558/Z/110213 Uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách ve výši 124.982 Kč 
tak, že uhradí tuto částku v 63 pravidelných měsíčních splátkách. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

559/Z/110213 Prominutí pohledávky zrušené příspěvkové organizace Technické 
služby města Moravská Třebová u  dlužníka Pozemní stavby 
Olomouc a.s. podle předloženého návrhu a zmocňuje starostu 
města k zpětvzetí žaloby podané r. 1996 v téže věci.

Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

560/Z/110213 4 dražební vyhlášky dobrovolných dražeb konaných dne 23.03.2013 
dle předloženého návrhu v souladu se zákonem č. 26/2000Sb., o 
veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, na prodej 
nemovitostí: 

1. Bytová jednotka č. 806/2 nacházející se v budově č. p. 806, č. o. 
2 na ul. Školní v Moravské Třebové, na stavebním pozemku 
parc. č. 1373, včetně podílu id. 3842/52351 na společných 
částech budovy a na předmětném stavebním pozemku.

Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 290.000 Kč

2. Bytová jednotka č. 104/6 se v budově č. p. 104, č. o. 8 na ul. 
Ztracené v Moravské Třebové, na stavebním pozemku parc. č. 
158, včetně podílu id. 721/10000 na společných částech budovy 
a na předmětném stavebním pozemku.

      Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 166.000 Kč

3. Pozemek parc. č. 2055/95 o výměře 1.576 m2, kultura orná půda 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického.

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 608.000 Kč

4. Pozemek parc. č. 2055/96 o výměře 1.144 m2, kultura orná půda 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického.

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 457.600 Kč

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
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561/Z/110213 11 dražebních vyhlášek opakovaných dobrovolných dražeb 
konaných dne 23.03.2013 dle předloženého návrhu v souladu se 
zákonem č. 26/2000Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších 
předpisů, na prodej nemovitostí: 

1. Rodinný dům na ul. Brněnské č. p. 26, č. o. 34 na stavebním 
pozemku  parc. č. 404, včetně stavebního pozemku parc. č. 404 
o výměře 206 m2 a pozemku parc. č. 405 o výměře 239 m2, 
kultura zahrada vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Brněnská.

Výchozí cena nemovitosti pro dražbu: 400.000 Kč

2. Bytový dům na ul. Zámecká č. p. 220, č .o. 1a na stavebním 
pozemku parc. č. 194/3, včetně stavebního pozemku parc. č. 
194/3 o výměře 164 m2, kultura zastavění plocha a nádvoří vše 
v obci a k.ú. Moravská Třebová, ul. Zámecká.   

Výchozí cena nemovitosti pro dražbu: 450.000 Kč                   

3. Bytová jednotka č. 806/11 nacházející se v budově č. p. 806, č. 
o. 2 na ul. Školní v Moravské Třebové, na stavebním pozemku 
parc. č. 1373, včetně podílu id. 3500/52351 na společných 
částech budovy a na předmětném stavebním pozemku.

Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 445.000 Kč

4. Bytová jednotka č. 257/1 nacházející se v budově č. p. 257, č. o. 
2 na ul.  K. Čapka v Moravské Třebové, na stavebním pozemku 
parc. č. 1098/1, včetně podílu id. 3990/10000 na společných 
částech budovy a na předmětném stavebním pozemku.

Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 303.000 Kč

5. Bytová jednotka č. 51/4 nacházející se v budově č. p. 51, č. o. 
45a na ul. Brněnské v Moravské Třebové, na stavebním 
pozemku parc. č. 302/2, včetně podílu id. 825/10000 na 
společných částech budovy a na předmětném stavebním 
pozemku, dále včetně podílu id.1/6 na stavbě kůlny na 
stavebním pozemku parc. č. 302/3 včetně podílu 1/6 na 
stavebním pozemku p. č. 302/3.

Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 290.000 Kč

6. Bytová jednotka č.  148/4 nacházející se v budově č. p. 148, č. o. 
22 na ul. Olomoucké v Moravské Třebové, na stavebním 
pozemku parc. č. 848, včetně podílu id. 2734/10000 na 
společných částech budovy a na předmětném stavebním 
pozemku, dále včetně podílu id. 1/7 na zděné kůlně na st. 
pozemku 849, včetně podílu ve výši 1/7 na stavebním pozemku 
parc. č. 849.      

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 300.000 Kč

7. Bytová jednotka č. 108/1 nacházející se v budově č. p. 108, č. o. 
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2 na ul. Horní v Moravské Třebové, na stavebním pozemku parc. 
č. 2154, včetně podílu id. 2841/10000 na společných částech 
budovy a na předmětném stavebním pozemku.

Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 100.000 Kč

8. Bytová jednotka č. 108/3 nacházející se v budově č. p. 108, č. o. 
2 na ul. Horní v Moravské Třebové, na stavebním pozemku parc. 
č. 2154. včetně podílu id. 3541/10000 na společných částech 
budovy a na předmětném stavebním pozemku.

Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 120.000 Kč

9. Pozemek parc. č. 2055/94 o výměře 1344 m2, kultura orná půda 
v obci a  katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Strážnického.  

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 369.000 Kč

10.Pozemek parc. č. 2055/97 o výměře 1786 m2, kultura orná půda 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického.

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 715.000 Kč

11.Pozemek parc. č. 2055/100 o výměře 797 m2, kultura orná půda 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického.

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 265.000 Kč

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

562/Z/110213 Prodej pozemku parc. č. 835/3, kultura orná půda o výměře 238 m2, 
pozemku parc. č. 678/1, kultura zahrada o výměře 473 m2 a 
pozemku parc. č. 3817/6, kultura ostatní plocha o výměře 132 m2

vše v obci  Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
72.780 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
Dále kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady 
související  s prodejem, a to ve výši  7.772 Kč.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

563/Z/110213 Prodej pozemku parc. č. 639/1 o výměře 88 m2, kultura zahrada, 
pozemku parc. č. 639/2 o výměře 34 m2, kultura zahrada a pozemku 
parc. č. 3808/33 o celkové výměře 37 m2, kultura  ostatní plocha vše 
v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 11.130 Kč, 
kterou uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující před 
podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  s prodejem, a 
to ve výši  5.040 Kč.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

564/Z/110213 Prodej pozemku parc. č. 71/2 o výměře 21 m2, kultura zastavěná 
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plocha a nádvoří v obci a k. ú. Moravská Třebová, část obce Město, 
ul. Stará za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 5.670 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

565/Z/110213 Prodej pozemku parc. č. 1944/2 o výměře 4 m2, kultura zahrada a 
pozemku parc. č. 2040/14 o výměře 10 m2, kultura ostatní plocha 
vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce 
Předměstí, ul. U Písku  za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
560 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

566/Z/110213 Prodej pozemku parc. č. 220/4 o výměře 40 m2, kultura zastavěná 
plocha a nádvoří a pozemku parc.č. 220/7 o výměře 89 m2, kultura 
ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Zámecká za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 34.830 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující 
před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady související  
s prodejem, a to ve výši  5.808 Kč.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

567/Z/110213 Prodej: 

1. Ideální ¼ pozemku parc. č. 1643/9, kultura trvalý travní porost o 
výměře 848 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
ul. Nové sady za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč 
25.440, která bude kupujícími uhrazena takto: 
- 50% před podpisem kupní smlouvy
- 50% do 30 dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv.

2. Ideální ¼ pozemku parc. č. 1643/9, kultura trvalý travní porost o 
výměře 848 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
ul. Nové sady za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč 
25.440, která bude kupujícím uhrazena takto:  
- 50% před podpisem kupní smlouvy 
- 50% do 30 dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv. 

3. Ideální ¼ pozemku parc. č. 1643/9, kultura trvalý travní porost o 
výměře 848 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
ul. Nové sady manželům za vzájemně sjednanou kupní cenu ve 
výši Kč 25.440, která bude kupujícími uhrazena takto: 
- 50% před podpisem kupní smlouvy
- 50% do 30 dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv.

4. Ideální ¼ pozemku parc. č. 1643/9, kultura trvalý travní porost o 
výměře 848 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
ul. Nové sady za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč 
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25.440, která bude kupující uhrazena takto:  
- 50% před podpisem kupní smlouvy 
- 50% do 30 dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

568/Z/110213 Prodej podílu ideálních 640/10000 stavební parcely č. 2773 
o výměře 416 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, část 
Předměstí na ul. Dr. Janského v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
7.187 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

569/Z/110213 Prodej podílu ideálních 554/10000 stavební parcely č. 2776 
o výměře 396 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, část 
Předměstí na ul. Dr. Janského v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
5.920 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

570/Z/110213 Prodej bytové jednotky č. 207/4 v domě č. p. 207 část obce Město, 
Zámecké náměstí č. o. 6 na pozemku parc. č. 244/3 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, sestávající se z kuchyně, a 
tří pokojů o celkové výměře 69,73 m2  včetně spoluvlastnického 
podílu o vel. 2027/10000 na společných částech domu, na výše 
uvedeném pozemku a na venkovních úpravách za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 195.000 Kč, kterou kupující uhradí 
před podpisem kupní smlouvy.   

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

571/Z/110213 Prodej:

1. Bytové jednotky č. 806/1 na ul. Školní č. o. 2, č. p. 806, včetně 
podílu id. 3490/52351 na pozemku parc. č. 1373, část obce 
Předměstí v obci a k. ú. Moravská Třebová, na společných 
částech domu na výše uvedeném pozemku a podílu na 
venkovních úpravách a vedlejších stavbách za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 158.962 Kč, platnou pouze 
v případě, že ji kupující uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy. Pokud nebude tato podmínka splněna, nebude kupující 
poskytnuta 5 % sleva dle směrnice č. 7/2007, kterou se stanoví 
pravidla pro prodej bytových domů a jednotek. 

2. Bytové jednotky č. 806/4 na ul. Školní č. o. 2, č. p. 806, včetně 
podílu id. 3561/52351 na pozemku parc. č. 1373, část obce 
Předměstí v obci a k. ú. Moravská Třebová, na společných 
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částech domu na výše uvedeném pozemku a podílu na 
venkovních úpravách a vedlejších stavbách za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 162.195 Kč, platnou pouze 
v případě, že ji kupující uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy. Pokud nebude tato podmínka splněna, nebude kupující 
poskytnuta 5 % sleva dle směrnice č. 7/2007, kterou se stanoví 
pravidla pro prodej bytových domů a jednotek

3. Bytové jednotky č. 806/5 na ul. Školní č. o. 2, č. p. 806, včetně 
podílu id. 3632/52351 na pozemku parc. č. 1373, část obce 
Předměstí v obci a k. ú. Moravská Třebová, na společných 
částech domu na výše uvedeném pozemku a podílu na 
venkovních úpravách a vedlejších stavbách za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 165.429 Kč, platnou pouze 
v případě, že ji kupující uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy. Pokud nebude tato podmínka splněna, nebude kupující 
poskytnuta 5 % sleva dle směrnice č. 7/2007, kterou se stanoví 
pravidla pro prodej bytových domů a jednotek.   

4. Bytové jednotky č. 806/6 na ul. Školní č. o. 2, č. p. 806, včetně 
podílu id. 4139/52351 na pozemku parc. č. 1373, část obce 
Předměstí v obci a k. ú. Moravská Třebová, na společných 
částech domu na výše uvedeném pozemku a podílu na 
venkovních úpravách a vedlejších stavbách za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 188.522 Kč, platnou pouze 
v případě, že ji kupující uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy. Pokud nebude tato podmínka splněna, nebude kupující 
poskytnuta 5 % sleva dle směrnice č. 7/2007, kterou se stanoví 
pravidla pro prodej bytových domů a jednotek.  

5. Bytové jednotky č. 806/8 na ul. Školní č. o. 2, č. p. 806, včetně 
podílu id. 3610/52351 na pozemku parc. č. 1373, část obce 
Předměstí v obci a k. ú. Moravská Třebová, na společných 
částech domu na výše uvedeném pozemku a podílu na 
venkovních úpravách a vedlejších stavbách za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 164.427 Kč, platnou pouze 
v případě, že ji kupující uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy. Pokud nebude tato podmínka splněna, nebude 
kupujícímu poskytnuta 5 % sleva dle směrnice č. 7/2007, kterou 
se stanoví pravidla pro prodej bytových domů a jednotek. 

6. Bytové jednotky č. 806/9 na ul. Školní č. o. 2, č. p. 806, včetně 
podílu id. 3585/52351 na pozemku parc. č. 1373, část obce 
Předměstí v obci a k. ú. Moravská Třebová, na společných 
částech domu na výše uvedeném pozemku a podílu na 
venkovních úpravách a vedlejších stavbách za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 163.289 Kč, platnou pouze 
v případě, že ji kupující uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy. Pokud nebude tato podmínka splněna, nebude 
kupujícímu poskytnuta 5 % sleva dle směrnice č. 7/2007, kterou 
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se stanoví pravidla pro prodej bytových domů a jednotek.  

7. Bytové jednotky č. 806/10 na ul. Školní č. o. 2, č. p. 806, včetně 
podílu id. 3530/52351 na pozemku parc. č. 1373, část obce 
Předměstí v obci a k. ú. Moravská Třebová, na společných 
částech domu na výše uvedeném pozemku a podílu na 
venkovních úpravách a vedlejších stavbách za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 160.784 Kč, platnou pouze 
v případě, že ji kupující uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy. Pokud nebude tato podmínka splněna, nebude 
kupujícímu poskytnuta 5 % sleva dle směrnice č. 7/2007, kterou 
se stanoví pravidla pro prodej bytových domů a jednotek. Nejdřív 
bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.   

8. Bytové jednotky č. 806/14 na ul. Školní č. o. 2, č. p. 806, včetně 
podílu id. 4100/52351 na pozemku parc. č. 1373, část obce 
Předměstí v obci a k. ú. Moravská Třebová, na společných 
částech domu na výše uvedeném pozemku a podílu na 
venkovních úpravách a vedlejších stavbách za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 186.745 Kč, platnou pouze 
v případě, že ji kupující uhradí do 60 dnů ode dne podpisu kupní 
smlouvy. Pokud nebude tato podmínka splněna, nebude kupující 
poskytnuta 5 % sleva dle směrnice č. 7/2007, kterou se stanoví 
pravidla pro prodej bytových domů a jednotek.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

572/Z/110213 Směnu pozemků mezi městem Moravská Třebová a  Petrem a 
Janou Zomberovými:

1. Město Moravská Třebová převede pozemek parc. č. 3808/32 o 
výměře 35 m2, kultura ostatní plocha a  pozemek st. 665/1 o 
výměře 21 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří vše v obci 
Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové do vlastnictví manželů Jany a Petra Zomberových.  

2. Manželé Jana a Petr Zomberovi převedou pozemek parc. č. 
3899 o výměře 59 m2, kultura ostatní plocha v obci Moravská 
Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové do vlastnictví města 
Moravská Třebová.  

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

573/Z/110213 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 2049/3 
o výměře 2.438 m2, pozemku parc. č. 2055/103 o výměře 6926 m2 a 
pozemku parc. č. 2055/104 o výměře 5538 m2 vše v obci a k. ú. 
Moravská Třebová na ul. Strážnického, do vlastnictví města 
Moravská Třebová s omezujícími podmínkami, a to dle 
předloženého návrhu.
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

574/Z/110213 Výkup  pozemku parc. č. 503/2, kultura ostatní plocha o výměře 249 
m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová,ul. Jiráskova 
z vlastnictví Miltry B, s.r.o. Městečko Trnávka do vlastnictví města 
Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
49.800 Kč s tím, že město dále uhradí náklady spojené s převodem. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH   

Zastupitelstvo města neschvaluje:

575/Z/110213 Prodej pozemku parc. č. 3563/2 o celkové výměře 44 m2, kultura 
ostatní plocha a pozemku parc. č. 3557/2 o celkové výměře 218 m2, 
kultura trvalý travní porost vše  v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Sušice s tím, že pozemky zůstanou 
v majetku města.  

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Zastupitelstvo města promíjí:

576/Z/110213 Úhradu poplatku z prodlení úhrady dlužného nájemného ve výši 
22.179 Kč dle platebního rozkazu OS Svitavy ze dne 10.02.2010 
pod č.j. 104C 58/209-44.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Zastupitelstvo města bere na vědomí:

577/Z/110213 Předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města
ze dne 30.01.2013.

578/Z/110213 Předložené informace o stavu realizace projektu Město Moravská 
Třebová – odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace 
ČOV. 

Zastupitelstvo města odkládá:

579/Z/110213 Projednání tisku č. 6 (Odvolání proti usnesení rady města zamítnutí 
prominutí nájemného).

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
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V Moravské Třebové 11.02.2013
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

JUDr. Miloš Izák
starosta města

Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát
                místostarosta                                                                 místostarosta




