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Usnesení  
 
z  20. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
2.2.2009 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  za 
účasti 19 členů zastupitelstva města. 
 
 

Zastupitelstvo m ěsta schvaluje:  
 
510/Z/020209 Předložený návrh programu zasedání zastupitelstva města, 

doplněný o tisk č. 34, Zápis kontrolního výboru ze dne 14.1.2009. 
 

511/Z/020209 Prodej budovy-objektu bydlení, část obce Předměstí, č.p. 1398, ul. 
Holandská č.o. 6, č.o. 8 a č.o. 10 na pozemcích parc. č. 2711/31, 
parc. č. 2711/32 a parc. č. 2711/33, jakož i pozemků parc.č. 
2711/31 o výměře 224 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 
2711/32 o výměře 225 m2, zastavěná plocha a nádvoří, a parc. č. 
2711/33 o výměře 229 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nacházející 
se v k.ú. a obci Moravská Třebová bytovému družstvu Bytové 
družstvo Holandská 6810, se sídlem Moravská Třebová, Předměstí 
č.p. 1398, ul. Holandská č.o. 8, PSČ 571 01, IČ 27554511 do jeho 
výlučného vlastnictví za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
17.532.800,--Kč, kterou kupující uhradí do 60 dnů od podpisu kupní 
smlouvy na účet města Moravská Třebová pod příslušným 
variabilním symbolem.    
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

512/Z/020209 Prodej budovy-objektu bydlení, část obce Předměstí, č.p. 1399, ul. 
Holandská č.o. 2 a č.o. 4 na pozemcích parc. č. 2711/29 a parc. 
č. 2711/30, jakož i pozemků parc.č. 2711/29 o výměře 224 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří, a parc. č. 2711/30 o výměře 224 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří, nacházející se v k.ú. a obci Moravská 
Třebová bytovému družstvu Bytové družstvo Holandská 1399, se 
sídlem Moravská Třebová, Předměstí č.p. 1399, ul. Holandská 
č.o. 4, PSČ 571 01, IČ 27553558  do jeho výlučného vlastnictví za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 11.220.330,--Kč, kterou 
kupující uhradí do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy na účet města 
Moravská Třebová pod příslušným variabilním symbolem.    
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

513/Z/020209 Prodej budovy-bytového domu, část obce Předměstí, č.p. 1197, ul. 
ul. B. Němcové č.o. 2 a č.o. 4 na pozemku parc. č. 2680/26, jakož i 
pozemku parc.č. 2680/26 o výměře 460 m2, zastavěná plocha a 
nádvoří nacházející se v k.ú. a obci Moravská Třebová bytovému 
družstvu Bytové družstvo MTB 24, se sídlem Moravská Třebová, 
Předměstí č.p. 1197, ul. B. Němcové č.o. 2, PSČ 571 01, IČ 
27551130, do jeho výlučného vlastnictví za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 7.189.160,--Kč, kterou kupující uhradí do 60 dnů 
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od podpisu kupní smlouvy na účet města Moravská Třebová pod 
příslušným variabilním symbolem.    
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

514/Z/020209 Prodej budovy-objektu bydlení, část obce Město, č.p. 66, ul. 
Zámecká č.o. 13  na pozemku parc. č. 226, jakož i pozemku parc.č. 
226 o výměře 179 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nacházející se v 
k.ú. a obci Moravská Třebová stávajícímu nájemci, E. H., trvale 
bytem Město č.p. 66, ul. Zámecká č.o. 13, Moravská Třebová, která 
tyto nemovitosti nabude do svého výlučného vlastnictví za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 942.680,--Kč, kterou kupující uhradí 
do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy na účet města Moravská 
Třebová pod příslušným variabilním symbolem.   
  
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

515/Z/020209 Prodej jednotek v budově-bytovém domě v části obce Předměstí, 
č.p. 1015, ul. Sluneční č.o. 22, včetně příslušných podílů na 
společných částech budovy, na zastavěném pozemku parc. č. 993/2 
o výměře 189 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nacházející se v k.ú. 
a obci Moravská Třebová do osobního vlastnictví stávajícím 
nájemníkům: 
- bytovou jednotku č. 1015/1, včetně spoluvlastnického podílu 

v rozsahu 5896/29722 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 993/2 o výměře 189 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, I. R., bytem 
Předměstí č.p. 1015, ul. Sluneční č.o. 22, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1015/22, která tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 333.950,- Kč,  

- bytovou jednotku č. 1015/2, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 5896/29722 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 993/2 o výměře 189 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, manželům J. Z. a Z. 
Z., bytem Předměstí č.p. 1015, ul. Sluneční č.o. 22, Moravská 
Třebová, PSČ 571 01, oprávněným nájemcům bytu v domě 
č.p./č.o. 1015/22, kteří tuto jednotku nabývají do společného 
jmění manželů za dohodnutou cenu ve výši 333.950,- Kč,  

- bytovou jednotku č. 1015/3, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 5896/29722 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 993/2 o výměře 189 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, B. V., bytem 
Předměstí č.p. 1015, ul. Sluneční č.o. 22, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1015/22, která tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 333.950,- Kč,  

- bytovou jednotku č. 1015/4, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 5896/29722 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 993/2 o výměře 189 m2, zastavěná plocha 
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a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, manželům L. P. a M. 
P., bytem Předměstí č.p. 1015, ul. Sluneční č.o. 22, Moravská 
Třebová, PSČ 571 01, oprávněným nájemcům bytu v domě 
č.p./č.o. 1015/22, kteří tuto jednotku nabývají do společného 
jmění manželů za dohodnutou cenu ve výši 333.950,- Kč,  

- bytovou jednotku č. 1015/5, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6138/29722 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 993/2 o výměře 189 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, manželům J. M., 
bytem Předměstí č.p. 975, Dr. Jánského č.o. 5, Moravská 
Třebová, PSČ 571 01, a M. M., bytem Předměstí č.p. 1015, ul. 
Sluneční č.o. 22, Moravská Třebová, PSČ 571 01, oprávněným 
nájemcům bytu v domě č.p./č.o. 1015/22, kteří tuto jednotku 
nabývají do společného jmění manželů za dohodnutou cenu ve 
výši 322.450,- Kč,  

Kupní cena bude kupujícími uhrazena do 60 dnů od podpisu kupní 
smlouvy na účet města Moravská Třebová pod příslušným 
variabilním symbolem.    
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

516/Z/020209 Prodej jednotek v budově-objektu bydlení v části obce Předměstí, 
č.p. 1292, ul. Jiráskova č.o. 118 a č.o. 120 včetně příslušných 
podílů na společných částech budovy, na zastavěných pozemcích 
parc. č. 2685/9 a parc.č. 2685/10, jakož i pozemků parc.č. 2685/9 o 
výměře 217 m2, zastavěná plocha a nádvoří, a parc. č. 2685/10 o 
výměře 215 m2, zastavěná plocha a nádvoří,  nacházející se v k.ú. a 
obci Moravská Třebová do osobního vlastnictví stávajícím 
nájemníkům: 

− bytovou jednotku č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 8161/126661 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/9 o výměře 217 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/10 o výměře 215 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, JUDr. M. I. a 
Mgr. E. H., bytem Předměstí č.p. 1292, ul. Jiráskova č.o. 118, 
Moravská Třebová, PSČ 571 01, oprávněným nájemcům bytu 
v domě č.p./č.o. 1292/118, kteří tuto jednotku nabývají do 
podílového spoluvlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 
383.540,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1292/2, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6160/126661 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/9 o výměře 217 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/10 o výměře 215 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, manželům R. 
K. a M. K., bytem Předměstí č.p. 1292, ul. Jiráskova č.o. 118, 
Moravská Třebová, PSČ 571 01, oprávněným nájemcům bytu 
v domě č.p./č.o. 1292/118, kteří tuto jednotku nabývají do 
společného jmění manželů za dohodnutou cenu ve výši 
340.240,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1292/3, včetně spoluvlastnického podílu 
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v rozsahu 6610/126661 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/9 o výměře 217 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/10 o výměře 215 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, manželům P. 
S. a M. S., bytem Předměstí č.p. 1292, ul. Jiráskova č.o. 118, 
Moravská Třebová, PSČ 571 01, oprávněným nájemcům bytu 
v domě č.p./č.o. 1292/118, kteří tuto jednotku nabývají do 
společného jmění manželů za dohodnutou cenu ve výši 
313.270,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1292/4, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 3550/126661 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/9 o výměře 217 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/10 o výměře 215 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, J. U., bytem 
Předměstí č.p. 1292, ul. Jiráskova č.o. 118, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1292/118, který tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 167.740,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1292/5, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6160/126661 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/9 o výměře 217 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/10 o výměře 215 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, S. M., bytem 
Předměstí č.p. 1292, ul. Jiráskova č.o. 118, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1292/118, která tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 292.870,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1292/6, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6610/126661 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/9 o výměře 217 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/10 o výměře 215 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, O. Ž., bytem 
Předměstí č.p. 1292, ul. Jiráskova č.o. 118, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1292/118, který tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 313.270,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1292/7, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 3550/126661 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/9 o výměře 217 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/10 o výměře 215 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, J. Ř., bytem 
Předměstí č.p. 1292, ul. Jiráskova č.o. 118, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1292/118, který tuto jednotku nabývá/nabývají do svého 
výlučného vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 167.740,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1292/8, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6160/126661 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/9 o výměře 217 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/10 o výměře 215 m2, zastavěná 
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plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, manželům J. 
K. a J. K., bytem Předměstí č.p. 1292, ul. Jiráskova č.o. 118, 
Moravská Třebová, PSČ 571 01, oprávněným nájemcům bytu 
v domě č.p./č.o. 1292/118, kteří tuto jednotku nabývají do 
společného jmění manželů za dohodnutou cenu ve výši 
283.800,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1292/9, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6610/126661 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/9 o výměře 217 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/10 o výměře 215 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, manželům L. 
S. a E. S., bytem Předměstí č.p. 1292, ul. Jiráskova č.o. 118, 
Moravská Třebová, PSČ 571 01, oprávněným nájemcům bytu 
v domě č.p./č.o. 1292/118, kteří tuto jednotku nabývají do 
společného jmění manželů za dohodnutou cenu ve výši 
313.270,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1292/10, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 3550/126661 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/9 o výměře 217 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/10 o výměře 215 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, B. J., bytem 
Předměstí č.p. 1292, ul. Jiráskova č.o. 118, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1292/118, která tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 167.740,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1292/11, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6160/126661 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/9 o výměře 217 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/10 o výměře 215 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, P. B., bytem 
Předměstí č.p. 1292, ul. Jiráskova č.o. 118, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1292/118, který tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 292.870,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1292/12, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6160/126661 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/9 o výměře 217 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/10 o výměře 215 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, J. P., bytem 
Předměstí č.p. 1292, ul. Jiráskova č.o. 120, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1292/120, která tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 292.870,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1292/13, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 8260/126661 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/9 o výměře 217 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/10 o výměře 215 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, manželům E. 
D. T. a R. D., bytem Předměstí č.p. 1292, ul. Jiráskova č.o. 120, 
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Moravská Třebová, PSČ 571 01, oprávněným nájemcům bytu 
v domě č.p./č.o. 1292/120, kteří tuto jednotku nabývají do 
společného jmění manželů za dohodnutou cenu ve výši 
388.070,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1292/14, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6160/126661 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/9 o výměře 217 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/10 o výměře 215 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, I. H., bytem 
Předměstí č.p. 1292, ul. Jiráskova č.o. 120, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1292/120, která tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 292.870,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1292/15, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 3550/126661 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/9 o výměře 217 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/10 o výměře 215 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, M. Š., bytem 
Předměstí č.p. 1292, ul. Jiráskova č.o. 120, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1292/120, která tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 167.740,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1292/16, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6610/126661 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/9 o výměře 217 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/10 o výměře 215 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, V. R., bytem 
Předměstí č.p. 1292, ul. Jiráskova č.o. 120, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1292/120, která tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 313.270,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1292/17, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6160/126661 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/9 o výměře 217 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/10 o výměře 215 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, manželům J. 
V. a J. V., bytem Předměstí č.p. 1292, ul. Jiráskova č.o. 120, 
Moravská Třebová, PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu 
v domě č.p./č.o. 1292/120, kteří tuto jednotku nabývají do 
společného jmění manželů za dohodnutou cenu ve výši 
292.870,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1292/18, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 3550/126661 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/9 o výměře 217 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/10 o výměře 215 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, P. K., bytem 
Slatina č.p. 27, Slatina, PSČ 569 43, oprávněnému nájemci bytu 
v domě č.p./č.o. 1292/120, která tuto jednotku nabývá do svého 
výlučného vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 167.740,- Kč,  
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− bytovou jednotku č. 1292/19, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6610/126661 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/9 o výměře 217 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/10 o výměře 215 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, manželům 
Ing. J. Š. a RNDr. D. Š., bytem Předměstí č.p. 1292, ul. 
Jiráskova č.o. 120, Moravská Třebová, PSČ 571 01, 
oprávněným nájemcům bytu v domě č.p./č.o. 1292/120, kteří 
tuto jednotku nabývají do společného jmění manželů za 
dohodnutou cenu ve výši 313.270,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1292/20, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6160/126661 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/9 o výměře 217 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/10 o výměře 215 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, manželům J. 
K. a M. K., bytem Předměstí č.p. 1292, ul. Jiráskova č.o. 120, 
Moravská Třebová, PSČ 571 01, oprávněným nájemcům bytu 
v domě č.p./č.o. 1292/120, kteří tuto jednotku nabývají do 
společného jmění manželů za dohodnutou cenu ve výši 
292.870,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1292/21, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 3550/126661 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/9 o výměře 217 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/10 o výměře 215 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, D. S., bytem 
Předměstí č.p. 1292, ul. Jiráskova č.o. 120, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1292/120, která tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 167.740,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1292/22, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6610/126661 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/9 o výměře 217 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/10 o výměře 215 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, manželům J. 
H. a J. H., bytem Předměstí č.p. 1292, ul. Jiráskova č.o. 120, 
Moravská Třebová, PSČ 571 01, oprávněným nájemcům bytu 
v domě č.p./č.o. 1292/120, kteří tuto jednotku nabývají do 
společného jmění manželů za dohodnutou cenu ve výši 
313.270,- Kč,  

Kupní cena bude kupujícími uhrazena do 60 dnů od podpisu kupní 
smlouvy na účet města Moravská Třebová pod příslušným 
variabilním symbolem.    
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

517/Z/020209 Prodej jednotek v budově-objektu bydlení v části obce Předměstí, 
č.p. 1242, ul. Nádražní č.o. 5, včetně příslušných podílů na 
společných částech budovy, na zastavěném pozemku parc. č. 
2527/1 o výměře 184 m2, zastavěná plocha a nádvoří, a přilehlém 
pozemku tvořícího s domem jeden funkční celek parc. č. 2527/2 
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o výměře 591 m2, zahrada, nacházející se v k.ú. a obci Moravská 
Třebová do osobního vlastnictví stávajícím nájemníkům: 

− bytovou jednotku č. 1242/1, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6455/37871 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2527/1 o výměře 184 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2527/2 o výměře 591 m2, zahrada, v k.ú. a 
obci Moravská Třebová, A. M., bytem Předměstí č.p. 1242, ul. 
Nádražní č.o. 5, Moravská Třebová, PSČ 571 01, oprávněnému 
nájemci bytu v domě č.p./č.o. 1242/5, která tuto jednotku nabývá 
do svého výlučného vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 
339.430,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1242/2, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6675/37871 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2527/1 o výměře 184 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2527/2 o výměře 591 m2, zahrada, v k.ú. a 
obci Moravská Třebová, manželům V. K. a P. K., bytem 
Předměstí č.p. 1242, ul. Nádražní č.o. 5, Moravská Třebová, PSČ 
571 01, oprávněným nájemcům bytu v domě č.p./č.o. 1242/5, 
kteří tuto jednotku nabývají do společného jmění manželů za 
dohodnutou cenu ve výši 351.000,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1242/3, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6643/37871 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2527/1 o výměře 184 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2527/2 o výměře 591 m2, zahrada, v k.ú. a 
obci Moravská Třebová, manželům M. H. a R. H., bytem 
Předměstí č.p. 1242, ul. Nádražní č.o. 5, Moravská Třebová, PSČ 
571 01, oprávněným nájemcům bytu v domě č.p./č.o. 1242/5, 
kteří tuto jednotku nabývají do společného jmění manželů za 
dohodnutou cenu ve výši 349.320,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1242/4, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6750/37871 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2527/1 o výměře 184 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2527/2 o výměře 591 m2, zahrada, v k.ú. a 
obci Moravská Třebová, I. S., bytem Předměstí č.p. 1242, ul. 
Nádražní č.o. 5, Moravská Třebová, PSČ 571 01, oprávněnému 
nájemci bytu v domě č.p./č.o. 1242/5, který tuto jednotku nabývá 
do svého výlučného vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 
354.950,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1242/5, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 4937/37871 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2527/1 o výměře 184 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2527/2 o výměře 591 m2, zahrada, v k.ú. a 
obci Moravská Třebová, manželům O. O. a J. O., bytem 
Předměstí č.p. 1242, ul. Nádražní č.o. 5, Moravská Třebová, PSČ 
571 01, oprávněným nájemcům bytu v domě č.p./č.o. 1242/5, 
kteří tuto jednotku nabývají do společného jmění manželů za 
dohodnutou cenu ve výši 259.610,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1242/6, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6411/37871 na společných částech budovy a 
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pozemcích parc. č. 2527/1 o výměře 184 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2527/2 o výměře 591 m2, zahrada, v k.ú. a 
obci Moravská Třebová, E. M., bytem Předměstí č.p. 1242, ul. 
Nádražní č.o. 5, Moravská Třebová, PSČ 571 01, oprávněnému 
nájemci bytu v domě č.p./č.o. 1242/5, která tuto jednotku nabývá 
do svého výlučného vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 
337.120,- Kč,  

Kupní cena bude kupujícími uhrazena do 60 dnů od podpisu kupní 
smlouvy na účet města Moravská Třebová pod příslušným 
variabilním symbolem.    
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

518/Z/020209 Prodej jednotek v budově-bytovém domě v části obce Předměstí, 
č.p. 1138, ul. Tyršova č.o. 38, včetně příslušných podílů na 
společných částech budovy,  na zastavěném pozemku parc. č. 
993/1 o výměře 202 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nacházející se 
v k.ú. a obci Moravská Třebová do osobního vlastnictví stávajícím 
nájemníkům: 

− bytovou jednotku č. 1138/1, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 5950/26708 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 993/1 o výměře 202 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, manželům P. K. a A. 
K., bytem Předměstí č.p. 1138, ul. Tyršova č.o. 38, Moravská 
Třebová, PSČ 571 01, oprávněným nájemcům bytu v domě 
č.p./č.o. 1138/38, kteří tuto jednotku nabývají do společného 
jmění manželů za dohodnutou cenu ve výši 361.550,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1138/2, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 5950/26708 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 993/1 o výměře 202 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, L. H., bytem 
Předměstí č.p. 1138, ul. Tyršova č.o. 38, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1138/38, která tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 361.550,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1138/3, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 5950/26708 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 993/1 o výměře 202 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, V. M., bytem 
Rumunská č.p. 411, Polička, PSČ 572 01, oprávněnému nájemci 
bytu v domě č.p./č.o. 1138/38, který tuto jednotku nabývá do 
svého výlučného vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 
361.550,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1138/4, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 5950/26708 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 993/1 o výměře 202 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, K. K., bytem 
Předměstí č.p. 1138, ul. Tyršova č.o. 38, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1138/38, která tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
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vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 361.550,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1138/5, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 2908/26708 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 993/1 o výměře 202 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, M. Š., bytem Sušice 
č.p. 140, Moravská Třebová, PSČ 571 01, oprávněnému nájemci 
bytu v domě č.p./č.o. 1138/38, který tuto jednotku nabývá do 
svého výlučného vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 86.760,- 
Kč,  

Kupní cena bude kupujícími uhrazena do 60 dnů od podpisu kupní 
smlouvy na účet města Moravská Třebová pod příslušným 
variabilním symbolem.   
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

519/Z/020209 Prodej jednotek v budově-objektu bydlení v části obce Předměstí, 
č.p. 1240, ul. Západní  č.o. 19, včetně příslušných podílů na 
společných částech budovy,  na zastavěném pozemku parc. č. 
2680/16 o výměře 231 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nacházející 
se v k.ú. a obci Moravská Třebová do osobního vlastnictví 
stávajícím nájemníkům: 

− bytovou jednotku č. 1240/1, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 8117/72944 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2680/16 o výměře 231 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, manželům K. H. a O. 
H., bytem Předměstí č.p. 1240, ul. Západní č.o. 19, Moravská 
Třebová, PSČ 571 01, oprávněným nájemcům bytu v domě 
č.p./č.o. 1240/19, kteří tuto jednotku nabývají do společného 
jmění manželů za dohodnutou cenu ve výši 437.270,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1240/2, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 3613/72944 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2680/16 o výměře 231 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, P. Z., bytem 
Předměstí č.p. 1240, ul. Západní č.o. 19, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1240/19, který tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 195.180,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1240/3, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6506/72944 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2680/16 o výměře 231 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, manželům V. Č. a Z. 
Č., bytem Předměstí č.p. 1240, ul. Západní č.o. 19, Moravská 
Třebová, PSČ 571 01, oprávněným nájemcům bytu v domě 
č.p./č.o. 1240/19, kteří tuto jednotku nabývají do společného 
jmění manželů za dohodnutou cenu ve výši 353.580,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1240/4, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 8117/72944 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2680/16 o výměře 231 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, manželům R. K. a R. 
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K., bytem Předměstí č.p. 1240, ul. Západní č.o. 19, Moravská 
Třebová, PSČ 571 01, oprávněným nájemcům bytu v domě 
v domě č.p./č.o. 1240/19, kteří tuto jednotku nabývají do 
společného jmění manželů za dohodnutou cenu ve výši 
437.270,- Kč,   

− bytovou jednotku č. 1240/5, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 3613/72944 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2680/16 o výměře 231 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, V. L., bytem 
Předměstí č.p. 1240, ul. Západní č.o. 19, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1240/19, která tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 195.180,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1240/6, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6506/72944 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2680/16 o výměře 231 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, M. Š., bytem 
Předměstí č.p. 1240, ul. Západní č.o. 19, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1240/19, která tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 353.580,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1240/7, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 8117/72944 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2680/16 o výměře 231 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, manželům P. Š. a A. 
Š., bytem Předměstí č.p. 1240, ul. Západní č.o. 19, Moravská 
Třebová, PSČ 571 01, oprávněným nájemcům bytu v domě 
č.p./č.o. 1240/19, kteří tuto jednotku nabývají do společného 
jmění manželů za dohodnutou cenu ve výši 437.270,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1240/8, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 3613/72944 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2680/16 o výměře 231 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, manželům J. P. a J. 
P., bytem Předměstí č.p. 1240, ul. Západní č.o. 19, Moravská 
Třebová, PSČ 571 01, oprávněným nájemcům bytu v domě 
č.p./č.o. 1240/19, kteří tuto jednotku nabývají do společného 
jmění manželů za dohodnutou cenu ve výši 195.180,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1240/9, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6506/72944 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2680/16 o výměře 231 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, M. T., bytem 
Předměstí č.p. 1240, ul. Západní č.o. 19, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1240/19, která tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 353.580,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1240/10, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 8117/72944 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2680/16 o výměře 231 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, N. Š., bytem 
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Předměstí č.p. 1240, ul. Západní č.o. 19, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1240/19, která tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 437.270,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1240/11, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 3613/72944 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2680/16 o výměře 231 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, V. T., bytem 
Předměstí č.p. 1240, ul. Západní č.o. 19, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1240/19, která tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 195.180,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1240/12, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6506/72944 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2680/16 o výměře 231 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, R. V., bytem 
Předměstí č.p. 1240, ul. Západní č.o. 19, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1240/19, který tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 353.580,- Kč, 

Kupní cena bude kupujícími uhrazena do 60 dnů od podpisu kupní 
smlouvy na účet města Moravská Třebová pod příslušným 
variabilním symbolem.    
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

520/Z/020209 Prodej budovy-objektu bydlení, část obce Předměstí, sestávající se 
z č.p. 1253 a č.p. 1254, ul. Západní č.o. 29 a č.o. 31 na pozemcích 
parc. č. 2685/24 a parc. č. 2685/23, jakož i pozemků parc.č. 
2685/24 o výměře 211 m2, zastavěná plocha a nádvoří, a parc. č. 
2685/23  o výměře 207 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nacházející 
se v k.ú. a obci Moravská Třebová bytovému družstvu Bytové 
družstvo Západní 29 a 31, se sídlem Moravská Třebová, Předměstí 
č.p. 1254, Západní č.o. 31, PSČ 571 01, IČ 27554112 do jeho 
výlučného vlastnictví za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
5.792.110,--Kč, kterou kupující uhradí do 60 dnů od podpisu kupní 
smlouvy na účet města Moravská Třebová pod příslušným 
variabilním symbolem.    
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

521/Z/020209 Prodej budovy-objektu bydlení, část obce Předměstí, sestávající se 
z č.p. 1255 a č.p. 1256, ul. Západní č.o. 33 a č.o. 35 na pozemcích 
parc. č. 2685/22 a parc. č. 2685/21, jakož i pozemků parc.č. 
2685/22 o výměře 207 m2, zastavěná plocha a nádvoří, a parc. č. 
2685/21  o výměře 207 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nacházející 
se v k.ú. a obci Moravská Třebová bytovému družstvu Bytové 
družstvo Západní 33 + 35, se sídlem Moravská Třebová, Předměstí 
č.p. 1255, Západní č.o. 33, PSČ 571 01, IČ 27551172  do jeho 
výlučného vlastnictví za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
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5.816.680,--Kč, kterou kupující uhradí do 60 dnů od podpisu kupní 
smlouvy na účet města Moravská Třebová pod příslušným 
variabilním symbolem.    
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

522/Z/020209 Prodej jednotek v budově-objektu bydlení v části obce Předměstí, 
č.p. 1257 a č.p. 1258, ul. Západní č.o. 37 a č.o. 39, včetně 
příslušných podílů na společných částech budovy, na zastavěných 
pozemcích parc. č. 2685/20 a parc.č. 2685/19, jakož i pozemků 
parc.č. 2685/20 o výměře 206 m2, zastavěná plocha a nádvoří, a 
parc. č. 2685/19 o výměře 210 m2, zastavěná plocha a nádvoří,  

nacházející se v k.ú. a obci Moravská Třebová do osobního 
vlastnictví stávajícím nájemníkům: 

− bytovou jednotku č. 1257/1, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6100/129052 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/20 o výměře 206 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/19 o výměře 210 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, Z. K., bytem 
Předměstí č.p. 1257, ul. Západní č.o. 37, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1257/37, která tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 288.980,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1257/2, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 3500/129052 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/20 o výměře 206 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/19 o výměře 210 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, E. P., bytem 
Předměstí č.p. 1257, ul. Západní č.o. 37, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1257/37, která tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 165.320,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1257/3, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6540/129052 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/20 o výměře 206 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/19 o výměře 210 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, manželům Z. 
P. a Mgr. V. P., bytem Předměstí č.p. 1257, ul. Západní č.o. 37, 
Moravská Třebová, PSČ 571 01, oprávněným nájemcům bytu v 
domě č.p./č.o. 1257/37, kteří tuto jednotku nabývají do 
společného jmění manželů za dohodnutou cenu ve výši 
308.910,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1257/4, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6100/129052 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/20 o výměře 206 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/19 o výměře 210 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, H. V., bytem 
Předměstí č.p. 1257, ul. Západní č.o. 37, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1257/37, která tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
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vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 288.980,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1257/5, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 3500/129052 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/20 o výměře 206 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/19 o výměře 210 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, A. K., bytem 
Předměstí č.p. 1257, ul. Západní č.o. 37, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1257/37, která tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 165.320,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1257/6, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6540/129052 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/20 o výměře 206 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/19 o výměře 210 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, manželům J. 
V., bytem Malíkov č.p. 45, Malíkov, PSČ 571 01, a M. V., bytem 
Předměstí č.p. 1257, ul. Západní č.o. 37, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01 a oprávněným nájemcům bytu v domě č.p./č.o. 
1257/37, kteří tuto jednotku nabývají do společného jmění 
manželů za dohodnutou cenu ve výši 308.910,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1257/7, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6100/129052 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/20 o výměře 206 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/19 o výměře 210 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, P. K., bytem 
Předměstí č.p. 1257, ul. Západní č.o. 37, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1257/37, který tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 288.980,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1257/8, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 3500/129052 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/20 o výměře 206 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/19 o výměře 210 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, V. F., bytem 
Předměstí č.p. 1257, ul. Západní č.o. 37, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1257/37, který tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 165.320,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1257/9, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6540/129052 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/20 o výměře 206 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/19 o výměře 210 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, manželům J. 
O. a E. O., bytem Předměstí č.p. 1257, ul. Západní č.o. 37, 
Moravská Třebová, PSČ 571 01, oprávněným nájemcům bytu v 
domě č.p./č.o. 1257/37, kteří tuto jednotku nabývají do 
společného jmění manželů za dohodnutou cenu ve výši 
308.910,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1257/10, včetně spoluvlastnického podílu 
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v rozsahu 6100/129052 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/20 o výměře 206 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/19 o výměře 210 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, manželům M. 
T. a D. T., bytem Předměstí č.p. 1257, ul. Západní č.o. 37, 
Moravská Třebová, PSČ 571 01, oprávněným nájemcům bytu v 
domě č.p./č.o. 1257/37, kteří tuto jednotku nabývají do 
společného jmění manželů za dohodnutou cenu ve výši 
288.980,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1257/11, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 3500/129052 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/20 o výměře 206 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/19 o výměře 210 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, M. Š., bytem 
Předměstí č.p. 1257, ul. Západní č.o. 37, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1257/37, která tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 165.320,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1257/12, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6540/129052 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/20 o výměře 206 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/19 o výměře 210 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, J. Š., bytem 
Předměstí č.p. 1257, ul. Západní č.o. 37, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1257/37, která tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 306.190,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1258/1, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6523/129052 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/20 o výměře 206 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/19 o výměře 210 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, manželům Z. 
N. a R. N., bytem Předměstí čp. 1258, ul. Západní č.o. 39, 
Moravská Třebová, PSČ 571 01, oprávněným nájemcům bytu v 
domě č.p./č.o. 1258/39, kteří tuto jednotku nabývají do 
společného jmění manželů za dohodnutou cenu ve výši 
308.140,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1258/2, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 3500/129052 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/20 o výměře 206 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/19 o výměře 210 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, Z. N., bytem 
Předměstí čp. 1258, ul. Západní č.o. 39, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1258/39, která tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 165.320,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1258/3, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6100/129052 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/20 o výměře 206 m2, zastavěná plocha 



 Město Moravská Třebová 16 

 Usnesení zastupitelstva města ze dne 2.2.2009 

a nádvoří, a parc. č. 2685/19 o výměře 210 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, J. D., bytem 
Předměstí čp. 1258, ul. Západní č.o. 39, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1258/39, která tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 288.980,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1258/4, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6523/129052 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/20 o výměře 206 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/19 o výměře 210 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, O. K., bytem 
Předměstí čp. 1258, ul. Západní č.o. 39, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1258/39, která tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 308.140,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1258/5, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 3500/129052 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/20 o výměře 206 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/19 o výměře 210 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, I. Š., bytem 
Předměstí čp. 1258, ul. Západní č.o. 39, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1258/39, která tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 165.320,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1258/6, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6100/129052 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/20 o výměře 206 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/19 o výměře 210 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, manželům 
Ing. A. B. a S. B., bytem Předměstí čp. 1258, ul. Západní č.o. 
39, Moravská Třebová, PSČ 571 01, oprávněným nájemcům 
bytu v domě č.p./č.o. 1258/39, kteří tuto jednotku nabývají do 
společného jmění manželů za dohodnutou cenu ve výši 
288.980,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1258/7, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6523/129052 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/20 o výměře 206 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/19 o výměře 210 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, I. O., bytem 
Předměstí čp. 1258, ul. Západní č.o. 39, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1258/39, která tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 308.140,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1258/8, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 3500/129052 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/20 o výměře 206 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/19 o výměře 210 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, M. H., bytem 
Předměstí čp. 1258, ul. Západní č.o. 39, Moravská Třebová, 
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PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1258/39, která tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 165.320,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1258/9, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6100/129052 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/20 o výměře 206 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/19 o výměře 210 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, manželům Š. 
C. a D. C., bytem Předměstí čp. 1258, ul. Západní  č.o. 39, 
Moravská Třebová, PSČ 571 01, oprávněným nájemcům bytu v 
domě č.p./č.o. 1258/39, kteří tuto jednotku nabývají do 
společného jmění manželů za dohodnutou cenu ve výši 
288.980,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1258/10, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6523/129052 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/20 o výměře 206 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/19 o výměře 210 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, manželům L. 
T. a A. T., bytem Předměstí čp. 1258, ul. Západní č.o. 39, 
Moravská Třebová, PSČ 571 01, oprávněným nájemcům bytu v 
domě č.p./č.o. 1258/39, kteří tuto jednotku nabývají do 
společného jmění manželů za dohodnutou cenu ve výši 
308.140,- Kč,  

− bytovou jednotku č. 1258/11, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 3500/129052 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/20 o výměře 206 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2685/19 o výměře 210 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, M. G., bytem 
Předměstí čp. 1258, ul. Západní č.o. 39, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, oprávněnému nájemci bytu v domě č.p./č.o. 
1258/39, která tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 165.320,- Kč, 

− bytovou jednotku č. 1258/12, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6100/129052 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2685/20 o výměře 206 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, a parc. č. 2685/19 o výměře 210 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, 
manželům F. B. a H. B., bytem Předměstí čp. 1258, ul. Západní 
č.o. 39, Moravská Třebová, PSČ 571 01, oprávněným 
nájemcům bytu v domě č.p./č.o. 1258/39, kteří tuto jednotku 
nabývají do společného jmění manželů za dohodnutou cenu ve 
výši 288.980,- Kč,  

Kupní cena bude kupujícími uhrazena do 60 dnů od podpisu kupní 
smlouvy na účet města Moravská Třebová pod příslušným 
variabilním symbolem.    
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

523/Z/020209 Prodej bytové jednotky č. 352/4 v domě na ul. Olomoucké č.p. 352, 
č.o. 38 na pozemku parc.č. 2254, včetně spoluvlastnického podílu o 
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vel. 654/10000 na společných částech domu a na výše uvedeném 
pozemku a podílu na venkovních úpravách a vedlejších stavbách 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová M. a M. D., bytem 
Olomoucká č.o. 38, kteří vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
244.100,--Kč uhradí před podpisem kupní smlouvy.   
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

524/Z/020209 Prodej  pozemku  parc. č. 196/1 o celkové výměře 467 m2, kultura 
zahrada v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové J. a Z. D., bytem Moravská Třebová, Boršov č.p. 
180 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 33.700,-- Kč, kterou 
kupující uhradí takto:  
- 50% před podpisem kupní smlouvy  
- 50% do 30 dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv.  
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

525/Z/020209 Prodej pozemku  parc. č. 3107/39 o výměře 19 m2, kultura 
zastavěná plocha a nádvoří v obci a kat. území Moravská Třebová, 
část Udánky I. V., bytem Moravská Třebová, Předměstí, ul. B. 
Němcové  č.o.2 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 5.300,-- 
Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

526/Z/020209 Bezúplatné nabytí  pozemku  parc. č. 2253/1 o výměře 346 m2, 
kultura zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Olomoucká z vlastnictví České republiky, 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha.  
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

527/Z/020209 Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 17/2008 rozpočtu města, kterou 
budou změněny závazné ukazatele na rok 2008 takto (v tis. Kč): 

a) závazné ukazatele stanovené radě města 
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úprava 
rozpočtu

rozpočet 2008     
po úpravě

Rozpočtové zdroje:
Rozpočtové příjmy CELKEM -101,55 238 858,45
Financování:
Zapojení zůstatků finančních prostředků                                                
na ZBÚ a účelových fondech k 31.12.2007 0,00 23 100,00
Celkové rozpočtové zdroje -101,55 261 958,45

Rozpočtové potřeby:
Rozpočtové výdaje CELKEM -101,55 252 388,45
Financování:
Splátky jistiny přijatých úvěrů 0,00 9 570,00
Celkové rozpočtové potřeby -101,55 261 958,45

rozpočet 2008 
před úpravou

238 960,00

23 100,00

9 570,00

262 060,00

252 490,00

262 060,00
 
 
 b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené městem 

úprava 
rozpočtu

rozpočet 2008      
po úpravě

ZŠ Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 6 325,50 40,00 6 365,50

rozpočet 2008 
před úpravou

 
 
                          Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
528/Z/020209 Novou cenu stočného pro rok 2009 ve výši 28,00 Kč s DPH. 

 
529/Z/020209 Podání žádosti o finanční podporu  ze státního rozpočtu v rámci 

dotačního programu Předcházení sociálnímu vyloučení a 
odstraňování jeho důsledků, podprogram A. Podpora terénní práce 
2009 ve výši 200.000,- Kč a současně schvaluje finanční spoluúčast 
města Moravská Třebová ve výši 69.563,- Kč. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

530/Z/020209 Zapojení města Moravská Třebová do projektu implementace 
eGovernmentu v území a to včetně finančního podílu města při jeho 
realizaci. 
 
Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 
 

531/Z/020209 Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného 
operačního programu pro období 2007-2013 na Typový projekt – 
CzechPOINT. 
 
Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 
 

532/Z/020209 Uzavření smlouvy o přípravě a realizaci postupové mistrovské 
soutěže – Oblastního kola mažoretek ČR se Svazem mažoretek 
ČR. Soutěž je plánována na 9. 5. 2009 a jedná se o jednodenní 
akci. Smlouva bude uzavřena podle § 51 a násl. Občanského 
zákoníku. Touto smlouvou město Moravská Třebová přebírá záštitu 
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nad touto soutěží a poskytne dohodnuté finanční prostředky 
schválené v rozpočtu města pro rok 2009 na tuto akci.  
Oblastní kolo mažoretek v Moravské Třebové uspořádá SPKD 
Boršov ve spolupráci s agenturou Arnika. Město na tuto akci vyčlení 
do rozpočtu na rok 2009 částku 94.900 Kč. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, místostarosta 
 

533/Z/020209 Uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s městem 
Budišov nad Budišovkou podle předloženého návrhu. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

534/Z/020209 Poskytnutí mimořádného členského příspěvku města Moravská 
Třebová ve výši 100.000,- Kč v roce 2009 svazku obcí 
Českomoravské pomezí, se sídlem  Bří Šťastných 1000, 570 01 
Litomyšl, IČO 75115662.  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

535/Z/020209 Zahraniční služební cestu Ing. Miroslava Netolického do ruského 
města Kaliningrad ve dnech 17. – 20.2.2009. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

536/Z/020209 Termínový plán činnosti na rok 2009 a plán kontrol na období únor – 
červenec 2009 kontrolního výboru zastupitelstva města. 
 
Z: Josef Odehnal, předseda výboru 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta vydává souhlas:  
 
537/Z/020209 S přechodem vlastnického práva z města Moravská Třebová do 

vlastnictví obce Radkov k níže uvedeným nemovitostem v obci  
Radkov a k.ú. Radkov u Moravské Třebové:  

1. Pozemky: 
- stavební pozemek parc.č. 39, kultura zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 342 m2  
- stavební pozemek parc.č.73/2, kultura zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 66 m2 
- pozemek parc.č. 355/3, kultura ostatní plocha o výměře 194 

m2 
- pozemek parc.č. 785/1, kultura orná půda o výměře 7.425 

m2 
- pozemek parc.č. 785/3, kultura ostatní plocha o výměře 268 

m2 
- pozemek parc.č. 819/8, kultura zahrada o výměře 53 m2, 
- pozemek parc.č. 819/11, kultura zahrada o výměře 38 m2 
- pozemek parc.č. 822/1, kultura ostatní plocha o výměře 
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2.633 m2 

2. Budovy dle katastru nemovitosti v k.ú. Radkov u Moravské 
Třebové: 
- budova bez č.p. na stavebním pozemku parc.č. 11 
- budova bez č.p. na stavebním pozemku parc.č. 57 
- budova bez č.p. na stavebním pozemku parc.č. 59 
- budova bez č.p. na stavebním pozemku parc.č. 61 
- budova bez č.p. na stavebním pozemku parc.č. 68 

3. Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový 
katastr (PK): 
- pozemek parc.č. 779/3 o výměře 588 m2 
- pozemek parc.č. 799/1 o výměře 2.644 m2 

4. Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový 
plán nebo jiný podklad (GP)  
- pozemek parc.č. 570/1 o výměře 1.603 m2 
- pozemek parc.č. 761/2 o výměře 5.967 m2   
- pozemek parc.č. 792/1 o výměře 1.023 m2   

vše v obci Radkov a katastrálním území Radkov u Moravské 
Třebové. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

538/Z/020209 S opětovným vyznačením vlastnictví pro LV 1 ČR – Městský 
národní výbor Moravská Třebová k pozemkům p.č. 2347/62, 
2347/63, 2346/64 a 2347/7 vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová.   
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta vyjad řuje souhlas:  
 
539/Z/020209 Se záměrem výstavby fotovoltaické elektrárny na parcele č. 4680 

v katastrálním území Boršov firmou PROFIT ENERGY s.r.o. nám. 
14. října 1307/2 150 00 Praha 5. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta stanovuje:  
 
540/Z/020209 Měsíční odměny a příplatky neuvolněným členům zastupitelstva 

města od 1.2.2009 v souladu s předloženým návrhem dle varianty č. 
3. 

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. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ukládá:  
 
541/Z/020209 Starostovi města iniciovat jednání mezi městem a Bytovým 

družstvem Holandská 1399 ve věci řešení 2 bytů, ke kterým je 
podán návrh na soudní vystěhování. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal 
T: 2.3.2009 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí:  
 
542/Z/020209 Předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města. 

 
543/Z/020209 Předloženou zprávu o činnosti rady města od  zasedání 

zastupitelstva města 8.12.2008. 
 

544/Z/020209 Předloženou zprávu o činnosti Městské policie Moravská Třebová 
za období leden – prosinec  2008. 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta nevyhovuje:  
 
545/Z/020209 Předložené žádosti manželů K., bytem v Moravské Třebové, ul. 

Jevíčská č.o. 40 o poskytnutí výjimky z ustanovení čl. 5 směrnice 
zastupitelstva města Moravská Třebová č. 7/2007 při prodeji domu 
na ul. Jevíčské č.o. 40 v Moravské Třebové, která by umožnila 
předložit návrh na vklad vlastnických práv vyplývajících z kupní 
smlouvy před zaplacením kupní ceny. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 

 
V Moravské Třebové 3.2.2009 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 

RNDr. Josef Ošťádal 
starosta města 

 
JUDr. Miloš Izák                                                            Ing. Václav Mačát 

            místostarosta                                                                  místostarosta 


