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Usnesení  
 
 

z  11. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
18.2.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za 
účasti 15 členů zastupitelstva města. 
 
 

Zastupitelstvo m ěsta schvaluje:  
 
272/Z/180208 Doporučení rady města nerealizovat projekt Regenerace 

brownfields na společenské a kongresové centrum v Moravské 
Třebové. 
 
Z: Ing. Václav Mačát, místostarosta 
 

273/Z/180208 Uzavření mandátní smlouvy s firmou VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56  
Praha 5 na odbornou a konsultační činnost k zajištění finanční 
podpory z operačního programu Životní prostředí a k zabezpečení 
přípravy a realizace v souladu s podmínkami SFŽP“ pro akci Město 
Moravská Třebová – projekt odkanalizování Sušic, Udánek, 
Boršova a modernizace ČOV. 
 
Z: Ing. Tomáš Kolkop, vedoucí OIRR 
 

274/Z/180208 Zahraniční služební cestu starosty města RNDr. Josefa Ošťádala a 
tiskové mluvčí Bc. Pavlíny Horáčkové do maďarského města Tarján 
ve dnech 26.2. -28.2.2008 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

275/Z/180208 Nabytí pozemku parc. č. 2558/6 o výměře 57 m2, kultura ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová do vlastnictví 
darem od Stavebniny Stupka s.r.o. s sídlem Jaroměřice č. 343 
s tím, že náklady spojené s převodem uhradí město Moravská 
Třebová. 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

276/Z/180208 Závazek města Moravská Třebová, že firmě Stavebniny Stupka 
s.r.o. se sídlem Jaroměřice č. 343 daruje odpovídající část pozemku 
z areálu zimního stadionu, který sousedí s areálem firmy a není 
podstatný pro další rozvoj tohoto sportoviště. Převáděná část 
pozemku bude maximálně o výměře (velikosti) darovaného 
pozemku (viz usnesení č. 275/Z/180208). 
 
Z: Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí:  
 
277/Z/180208 Předloženou Strategii rozvoje cestovního ruchu Regionu 

Moravskotřebovska a Jevíčska. 
 

278/Z/180208 Předložené informace o připravovaných rozvojových projektech  
- Zatraktivnění zámku a zámeckých zahrad 
- Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské Třebové – I. 

etapa 
- Důlní stezka Hřebečský hřbet. 
 

279/Z/180208 Předloženou základní analýzu projektu Regenerace brownfields na 
společenské a kongresové centrum v Moravské Třebové. 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta:  
 
280/Z/180208 Nepřijalo usnesení k předloženému tisku č. 4 (Postup při uzavírání 

mandátních smluv). 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta ur čuje:  
 
281/Z/180208 Ověřovateli zápisu: 

- Miladu Horákovou 
- MUDr. Karla Machánka 

 
 
 
V Moravské Třebové 18.2.2008 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 
 
 

RNDr. Josef Ošťádal 
starosta města 

 
JUDr. Miloš Izák                                                            Ing. Václav Mačát 

            místostarosta                                                                  místostarosta 
 
 


