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Usnesení  
 

z  25. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 10.8.2009 
od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  za účasti 17 
členů zastupitelstva města. 
 
 

Zastupitelstvo m ěsta schvaluje:  
 
673/Z/100809 Předložený návrh programu zasedání zastupitelstva města včetně 

zařazení tisku č. 36, předloženého na stůl. 
 

674/Z/100809 Uvolnění částky 700 tis. Kč z vyčleněné rozpočtové rezervy na 
ekonomický a technický rozvoj města v rámci rozpočtu na rok 
2009 na přípravu dokumentace pro stavební povolení a 
přípravu dotační žádosti z Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod, oblast podpory 3.1. Rozvoj základní 
infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu 
na projekt s pracovním názvem Naučná stezka od renesance 
k baroku (Renovace zámeckého areálu, Křížové cesty, parku 
na Křížovém vrchu, Lapidária a restaurování sousoší Kalvárie 
v Moravské Třebové). 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

675/Z/100809 Uvolnění částky 500 tis. Kč z vyčleněné rozpočtové rezervy na 
ekonomický a technický rozvoj města v rámci rozpočtu na rok 2009 
na přípravu dokumentace pro stavební povolení a přípravu dotační 
žádosti z Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod, oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a 
doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu na projekt 
s pracovním názvem Hřebečské důlní stezky, 2. etapa - MUZEUM 
HORNICTVÍ - ZÁVOD HŘEBEČ. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

676/Z/100809 V souladu s usnesením č. 3/ZM/210604 uzavření mandátní smlouvy 
s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku na výběr 
organizátora veřejné zakázky Město Moravská Třebová – 
Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV firmou 
RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00  Brno za cenu 178.500,- Kč vč. 
DPH.    
 
Z: Ing. Tomáš Kolkop, vedoucí OIRR 
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677/Z/100809 Poskytnutí investiční dotace občanskému sdružení Smíření – 
hospicové sdružení pro Pardubický kraj se sídlem Palackého 191, 
537 01 Chrudim 3, IČO 26625385 ve výši 100.000,- Kč na dostavbu 
hospice Chrudim a uzavření smlouvy s příjemcem dotace. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

678/Z/100809 Poskytnutí finančních příspěvků uvedeným subjektům takto: 

Občanské sdružení "Náš domov" Koclířov 0 Kč
provoz azylového domu pro matky s dětmi v nouzi

Lukáš Komprda 0 Kč
účast na závodech v motocrossu a pořízení vybavení jezdce

CELKEM 0 Kč  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

679/Z/100809 Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 8/2009 rozpočtu města, kterou 
budou změněny závazné ukazatele na rok 2009  takto (v tis. Kč): 

a) závazné ukazatele stanovené radě města 

úprava 
rozpočtu

rozpočet 2009
po úpravě

Rozpočtové zdroje:
Rozpočtové příjmy CELKEM 20 675,00 323 891,00
Financování:

Zapojení zůstatků finančních prostředků                                                
na ZBÚ a účelových fondech k 31.12.2008 0,00 21 000,00
Celkové rozpočtové zdroje 20 675,00 344 891,00

Rozpočtové potřeby:
Rozpočtové výdaje CELKEM 20 675,00 339 941,00
Financování:
Splátky jistiny přijatých úvěrů 0,00 4 950,00
Celkové rozpočtové potřeby 20 675,00 344 891,00

rozpočet 2009
před úpravou

303 216,00

21 000,00

324 216,00

324 216,00

319 266,00

4 950,00

 
 
 b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace  

úprava 
příspěvku

příspěvek 2009      
po úpravě

I.Mateřská škola Piaristická 137, Mor. Třebová 1 626,00 15,00 1 641,00
II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Mor.Třebová 1 496,50 -60,00 1 436,50
Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179 2 157,50 12,00 2 169,50
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351 6 074,50 17,00 6 091,50
Základní umělecká škola Mor. Třebová 1 585,00 20,00 1 605,00
Kulturní služby města Moravská Třebová 40,00 8 328,00

 příspěvek 2009 
před úpravou

8 288,00  
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                          Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
680/Z/100809 Následující rozpočtovou úpravu č. 9/2009 rozpočtu města: 

rozpočtové výdaje
ZŠ Kostelní nám. - výměna okapů a parapetů na nové budově 15 000,00 Kč

Investiční rezerva -15 000,00 Kč
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

681/Z/100809 Předložený návrh na poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení 
podle směrnice zastupitelstva města Moravská Třebová č. 11/2007, 
která stanovuje pravidla čerpání finančních prostředků z Fondu 
rozvoje bydlení. 

 
- účel 05.…………………………………….73.000,- Kč 

 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

682/Z/100809 Předložený návrh na poskytnutí dotace z fondu rozvoje bydlení dle 
směrnice zastupitelstva města Moravská Třebová č. 3/2009, ve 
znění dodatku č. 1, která stanovuje pravidla pro poskytování dotací 
na opravy, modernizace a údržbu domů z fondu rozvoje bydlení, 
žadateli: 

Společenství vlastníků domu BEZRUČOVA č.p. 865, Moravská 
Třebová, PSČ 571 01, se sídlem Moravská Třebová, Bezručova 
865/39 v celkové výši 117.874,- Kč na stavební práce a výměnu 
otvorových prvků  ve společných prostorech bytového domu 
v souladu s předloženou žádostí. 
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

683/Z/100809 Uzavření dohod  podle § 178 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. 
(školský zákon) s příslušnými obcemi, předmětem kterých bude 
úhrada neinvestičních výdajů připadajících na jednoho žáka za rok 
2008 ve výši  4.000,- Kč. 
 
Z: Mgr. Jolana Sejbalová, vedoucí OŠK 
 

684/Z/100809 Zastavení pořizování změn č. 5 územního plánu Moravská Třebová. 
 
Z: Ing. Dušan Sejbal, vedoucí OVUP 
 

685/Z/100809 Dohodu o partnerství s Pardubickým krajem k projektu 
Technologické centrum a elektronické spisové služby 
Pardubického kraje dle předloženého návrhu. 
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Z: Ing. Marek Němec, vedoucí oddělení IT OKST 
 

686/Z/100809 Dohodu o partnerství s obcemi správního obvodu Města Moravská 
Třebová k projektu Technologické centrum a elektronická spisová 
služba na území města Moravská Třebová jako obce s rozšířenou 
působností dle předloženého návrhu.  
  
Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 
 

687/Z/100809 Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města na 
období září – listopad 2009. 
 
Z: Josef Odehnal, předseda výboru 
 

688/Z/100809 Úhradu poskytnuté 5% slevy z kupní ceny ve výši 19.189,- Kč 
z důvodu zmeškání lhůty tak, že kupující uhradí tuto částku v 36 
pravidelných měsíčních splátkách.  
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

689/Z/100809 Prodej bytových jednotek v budově-bytovém domě v části obce 
Předměstí, č.p. 1403, ul. Jiráskova č.o. 97 a č.o. 99 včetně 
příslušných podílů 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, 
nacházející se v k.ú. a obci Moravská Třebová, do osobního 
vlastnictví stávajícím nájemníkům: 

- bytovou jednotku č. 1403/1, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6474/189546 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2711/56 o výměře 261 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2711/57 o výměře 218 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová za dohodnutou 
cenu ve výši 373.640,- Kč, 

- bytovou jednotku č. 1403/6, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 5750/189546 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2711/56 o výměře 261 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2711/57 o výměře 218 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová za dohodnutou 
cenu ve výši 335.180,- Kč, 

- bytovou jednotku č. 1403/23, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 7800/189546 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2711/56 o výměře 261 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2711/57 o výměře 218 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová za dohodnutou 
cenu ve výši 444.080,- Kč, 
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- bytovou jednotku č. 1403/25, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 7800/189546 na společných částech budovy a 
pozemcích parc. č. 2711/56 o výměře 261 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2711/57 o výměře 218 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová za dohodnutou 
cenu ve výši 444.080,- 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 
 

690/Z/100809 Prodej pozemku st. 56/2, kultura zastavěná plocha a nádvoří o 
celkové výměře 2 m2 v obci a katastrálním území Malíkov za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 100,--Kč, která bude 
žadatelem uhrazena před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

691/Z/100809 Prodej  pozemku parc. č. 3464/16 o výměře 15 m2, kultura ostatní 
plocha, pozemku parc.č. 3666/1 o výměře 293 m2, kultura 
zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc.č. 3665/11 o výměře 
174 m2, kultura  ostatní plocha vše v obci a k.ú. Moravská Třebová 
za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 66.401,-- 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 

692/Z/100809 Prodej pozemku parc.č. 3663/11 o výměře 8 m2, kultura ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 1.070,--Kč, kterou kupující uhradí 
před podpisem kupní smlouvy.   
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

693/Z/100809 Prodej pozemku parc.č. 3663/12 o výměře 40 m2, kultura ostatní 
plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 5.510,-- Kč, kterou kupující uhradí 
před podpisem kupní smlouvy. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

694/Z/100809 Bezúplatný převod nemovitosti – domu č.p. 590, č.o. 40 na ul. 
Olomoucké v Moravské Třebové na pozemku parc.č. 2253/1, včetně 
pozemku Autoklubu Moravská Třebová, se sídlem Olomoucká 40.  
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Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

695/Z/100809 Podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku 
města od Pozemkového fondu České republiky pozemku p.č. 
1946/3 a p.č. 1946/4 v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. 
Jevíčská. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

696/Z/100809 Podání žádosti o převod a následné nabytí do majetku města od 
Pozemkového fondu České republiky pozemků  p.č. 325/1 o výměře 
1835 m2 a 325/20 o výměře 123 m2 obě v katastrálním území 
Rozstání u Moravské Třebové. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

697/Z/100809 Směnu pozemku:  
- Město Moravská Třebová převede pozemek parc.č. 2425/17 o 

výměře 311 m2, kultura ostatní plocha v obci a kat. území 
Moravská Třebová, ul. Na Stráni.  

- 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   

- městu Moravská Třebová bude doplacena cena ve výši 40,--
Kč/m2 rozdíl ve výměře směňovaných pozemků,  tj. celkem 
10.880,-- Kč. 

 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

698/Z/100809 Prodej pozemku parc.č. 2425/16 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 
 

699/Z/100809 Zřízení zástavního práva k bytové jednotce č. 1403/26 v budově-
objektu bydlení, část obce Předměstí, č.p. 1403 na pozemcích p.č. 
2711/57 o výměře 218 m2, zastavěná plocha a nádvoří, a p.č. 
2711/56 o výměře 261 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně 
spoluvlastnického podílu na předmětných pozemcích vše v k.ú. a 
obci Moravská Třebová, ve prospěch Českomoravské stavební 
spořitelny a.s. se sídlem, Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10 
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z důvodu poskytnutí úvěru na zaplacení kupní ceny za uvedenou 
bytovou jednotku. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

700/Z/100809 Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o převodu vlastnictví jednotky č. 
111/B/2009 ze dne 7.5.2009, kterým město Moravská Třebová 
prohlašuje, že k bytové jednotce č. 1403/26 bude zřízeno zástavní 
právo ve prospěch společnosti Českomoravské stavební spořitelny 
a.s. se sídlem, Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10 z důvodu 
poskytnutí úvěru na úhradu kupní ceny.  
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta vyjad řuje souhlas:  
 
701/Z/100809 Se záměrem výstavby fotovoltaické elektrárny na parcele č. 4681 

v katastrálním území Boršov. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 

702/Z/100809 Se záměrem výstavby fotovoltaické elektrárny na parcele č. 4300 
v katastrálním území Boršov. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta doporu čuje:  
 
703/Z/100809 Radě města zabývat se návrhem usnesení kontrolního výboru 

zastupitelstva města ze dne 22.7.2009. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí:  
 
704/Z/100809 Předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města. 

 
705/Z/100809 Předloženou zprávu o činnosti rady města od  zasedání 

zastupitelstva města 8.6.2009. 
 

706/Z/100809 Předloženou informaci o přípravě projektu s názvem Textilní 
muzeum. 
 

707/Z/100809 Předloženou informaci o dalším vývoji v jednání s dotčenými 
subjekty ohledně výše bonusu pro město v případě schválení 
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změny územního plánu pro výstavbu obchodního centra. 
 

708/Z/100809 Předložený rozbor hospodaření města k 30. 6. 2009. 
 

709/Z/100809 Záměr podání žádosti města Moravská Třebová o podporu na 
realizaci projektu Vzdělávání v eGon centru města Moravská 
Třebová v rámci výzvy 40 Operačního programu Lidské zdroje 
zaměstnanost pro předkládání individuálních projektů - Vzdělávání 
v eGon centrech krajů a obcí  s rozšířenou působností. 
 

710/Z/100809 Záměr podání žádosti města Moravská Třebová o podporu na 
realizaci projektu Technologické centrum a elektronická spisová 
služba na území  města Moravská Třebová jako obce s rozšířenou 
působností v rámci výzvy 04 IOP v oblasti podpory 2.1 - Zavádění 
ICT v územní veřejné správě - Technologická centra a elektronické 
spisové služby. 
 

711/Z/100809 Předloženou zprávu o přestupcích, projednaných městským 
úřadem, odborem kancelář starosty a tajemníka v letech 2006 až 
2008.    
 

712/Z/100809 Předložený zápis kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 
22.7.2009. 
 

713/Z/100809 Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro 
strategický rozvoj města ze dne 4.8.2009. 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta zmoc ňuje:  
 
714/Z/100809 Starostu města RNDr. Josefa Ošťádala k podepisování dohod o 

partnerství s obcemi správního obvodu Města Moravská Třebová 
k projektu Technologické centrum a elektronická spisová služba 
na území města Moravská Třebová jako obce s rozšířenou 
působností.  

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ukládá:  
 
715/Z/100809 Starostovi města vyzvat developerské firmy se zájmem o 

vybudování penzionu v objektu bývalého dětského oddělení 
k předložení studií využití. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 
T: 31.8.2009 
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716/Z/100809 Místostarostovi Ing. Mačátovi předložit v souvislosti s směnou 
pozemků mezi městem Moravská Třebová a Pavlem Charvátem 
projekty průchodu mezi ul. Komenského a parkem u muzea a 
rozšíření parku u Gymnázia. 
 
Z: Ing. Václav Mačát, místostarosta 
T: 26.10.2009 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta odvolává:  
 
717/Z/100809 Veroniku Cápalovou z výboru zastupitelstva města pro strategický 

rozvoj města z důvodu jejího nástupu na mateřskou a rodičovskou 
dovolenou. 
 
Z: Ing. Václav Mačát, místostarosta 

 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta volí:  
 
718/Z/100809 Zdeňku Motlovou členem výboru zastupitelstva města pro strategický 

rozvoj města. 
 
Z: Ing. Václav Mačát, místostarosta 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta ruší:  
 
719/Z/100809 Své usnesení č. 612/Z/180509, kterým schválilo směnu pozemků 

2425/16, 2356/9 a 2356/10. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

720/Z/100809 Své usnesení č. 613/Z/180509, kterým schválilo prodej pozemků 
parc.č. 2425/15 o výměře 330 m2, kultura ostatní plocha v obci a kat. 
území Moravská Třebová, ul. Na Stráni za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 39.600,--Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.    
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

721/Z/100809 Své usnesení č. 634/Z/080609, kterým schválilo zřízení zástavního 
práva k bytové jednotce č. 1403/26 v budově-objektu bydlení, část 
obce Předměstí, č.p. 1403 na pozemcích p.č. 2711/57 o výměře 218 
m2, zastavěná plocha a nádvoří, a p.č. 2711/56 o výměře 261 m2, 
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zastavěná plocha a nádvoří, oba v k.ú. a obci Moravská Třebová, ve 
prospěch GE Money Bank, a.s. Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 
– Michle, IČ: 25672720, z důvodu poskytnutí úvěru na zaplacení kupní 
ceny za uvedenou bytovou jednotku. 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

722/Z/100809 Své usnesení č. 638/Z/080609, kterým schválilo uzavření Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o převodu vlastnictví jednotky č. 111/B/2009 ze dne 
7.5.2009, kterým Město Moravská Třebová prohlašuje, že k bytové 
jednotce č. 1403/26 bude zřízeno zástavní právo ve prospěch 
společnosti GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28  
Praha 4 – Michle, IČ: 25672720, z důvodu poskytnutí úvěru na úhradu 
kupní ceny.   
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

723/Z/100809 Své usnesení č. 641/Z/080609, kterým schválilo 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 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 
 

724/Z/100809 Své usnesení č. 642/Z/080609, kterým schválilo zřízení zástavního 
práva k budově-objektu bydlení, část obce Město č.p. 66, na pozemku 
parc.č. 226, zastavěná plocha a nádvoří, nacházející se v k.ú. a obci 
Moravská Třebová, ve prospěch Českomoravské stavební spořitelny, 
a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 3218/169, PSČ 100 17, IČO: 
49241397, z důvodu poskytnutí úvěru na úhradu kupní ceny. 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

725/Z/100809 Své usnesení č. 643/Z/080609, kterým schválilo výjimku ze způsobu 
úhrady kupní ceny dle čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice zastupitelstva 
města č. 7/2007 tak, že nebude poskytnuta sleva ve výši 5% z důvodu 
opětovného schválení prodeje. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

726/Z/100809 Část svého usnesení č. 402/Z/110808 a to bod č. 3, který zněl : 

Kupující se ve směnné smlouvě zaváže, že pozemek p.č. 2771/49 o 
výměře 260 m2, kultura orná půda a p.č. 2771/53 o výměře 3 m2, 
kultura orná půda převede na podkladě doručené žádosti nabyvateli 
pozemku, který bude s těmito pozemky sousedit a to za stejných 
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podmínek, zejména za stejnou cenu, za kterou bude město tyto 
pozemky následně pro výstavbu RD prodávat. V případě porušení této 
podmínky, uhradí městu smluvní pokutu ve výši prodejní ceny 
předmětného pozemku. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta:  
 
727/Z/100809 Odkládá projednání tisků: 

- č. 3 (Alternativy dalšího využití bývalého dětského oddělení 
nemocnice) 

- č. 29 (Směna pozemků mezi městem Moravská Třebová a Pavlem 
Charvátem, bytem ul. Polní č.o. 2 b, Moravská Třebová) 

 
Z: Ing. Václav Mačát, místostarosta 

 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta ur čuje:  
 
728/Z/100809 Ověřovateli zápisu: 

- Ing. Josefa Jílka 
- Mgr. Pavla Vaňkáta 

 
 
 
V Moravské Třebové 10.8.2009 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 

RNDr. Josef Ošťádal 
starosta města 

 
 

JUDr. Miloš Izák                                                            Ing. Václav Mačát 
               místostarosta                                                                 místostarosta 
 
 


