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Usnesení 
 
ze 48. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.04.2012 od 
16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5 
členů rady města. 
  
 
Rada města schvaluje:  
 
2185/R/300412 Předložený program schůze rady města. 

 
2186/R/300412 Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního 

termínu 30.04.2012 na nový termín 21.05.2012. 
 

2187/R/300412 Dodatek č. 3 vnitřního předpisu č. 4/2011, zadávání zakázek malého 
rozsahu, v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

2188/R/300412 Zřízení společensky účelného pracovního místa administrativní 
pracovnice sekretariátu starosty vyhrazeného pro uchazeče o 
zaměstnání na období 01.05.2012 – 31.10.2012.  
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

2189/R/300412 Dodatek č. 1 vnitřního předpisu č. 11/2011, Organizační řád 
Městského úřadu Moravská Třebová, v souladu s předloženým 
návrhem.  
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

2190/R/300412 Vnitřní předpis č. 6/2012, Volební řád školské rady dle předloženého 
návrhu. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

2191/R/300412 Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO 70892822 o poskytnutí dotace na 
požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje, na pořízení 
přívěsu k dopravnímu automobilu pro požární příslušenství, do výše 
70 % skutečných nákladů, maximálně však do výše 20.000 Kč. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 
 



 Město Moravská Třebová 2 

 Usnesení rady města ze dne 30.04.2012 

2192/R/300412 Předložený návrh Smlouvy o střežení objektu na dobu určitou pro 
připojení objektů střežených za pomoci mobilního signalizačního 
zařízení, jejímž předmětem je střežení objektu objednavatele 
připojeného k Pultu centrální ochrany města Moravská Třebová. 
 
Z: Karel Bláha, velitel městské policie 
 

2193/R/300412 Čerpání prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace 
Kulturní služby města Moravská Třebová na výrobu a instalací panelů 
do tří výstavních sálů muzea a na výrobu a instalaci skříní do prostorů 
baru a kuchyňky do výše 106.000 Kč. 
 
Z: Mgr. Libuše Gruntová, ředitelka Kulturních služeb města 
 

2194/R/300412 Dodatečně čerpání investičního fondu příspěvkové organizace 
Sociální služby města Moravská Třebová k provedení nákupu 
průmyslové myčky SILANOS v roce 2012 v pořizovací ceně 43.478,64 
Kč. 
 
Z: Ing. Emil Maléř, ředitel Sociálních služeb 
 

2195/R/300412 Změnu odpisového plánu organizace Sociální služby města Moravská 
Třebová pro rok 2012 dle předloženého návrhu (pořízení 1 ks 
průmyslové myčky SILANOS v pořizovací ceně 43.478,64 Kč). 
 
Z: Ing. Emil Maléř, ředitel Sociálních služeb 
 

2196/R/300412 Rozpočtové opatření č. 4/2012 rozpočtu města - poskytnutí finančních 
příspěvků následujících subjektům: 

1. Český svaz bojovníků za svobodu, o.s., okresní výbor, se sídlem 
Lanškrounská 2, 568 02 Svitavy, IČ: 00442755 - příspěvek ve výši 
1.500 Kč na zajištění účasti na akci Terezínská tryzna, konané dne 
20. května 2012, 

2. Tělocvičná jednota Sokol Městečko Trnávka, se sídlem 569 41 
Městečko Trnávka, IČ: 15034739 – příspěvek ve výši 2.000 Kč na 
organizaci fotbalového turnaje starších přípravek. 

3. Sdružení obrany spotřebitelů Královéhradeckého kraje, se sídlem 
Na drahách 110, 517 22, Albrechtice nad Orlicí – příspěvek ve výši 
0 Kč na provoz poradny v oblasti ochrany práv spotřebitelů. 

Příspěvky budou uhrazeny z vyčleněné rozpočtové rezervy. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

2197/R/300412 Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací města: 
- Mgr. Lence Bártové, ředitelce Základní školy Moravská Třebová, 
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Čs. armády 179, okres Svitavy 
- Mgr. Petru Vágnerovi, řediteli Základní školy Moravská Třebová, 

Palackého 1351, okres Svitavy 
- Mgr. Jaroslavě Skácelíkové, ředitelce Základní školy Moravská 

Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy 
- Mgr. Pavlu Vaňkátovi, řediteli Základní umělecké školy Moravská 

Třebová  
- Haně Kotoulkové, ředitelce I. Mateřské školy Piaristická 137, 

Moravská Třebová, okres Svitavy 
- Magdě Srncové, ředitelce II. Mateřské školy Jiráskova 1141, 

Moravská Třebová, okres Svitavy 
- Jiřímu Kobylkovi, řediteli Domu dětí a mládeže Moravská Třebová, 

okres Svitavy,  
- Ludmile Koláčkové, ředitelce Městské knihovny Ladislava 

z Boskovic v Moravské Třebové, 
- Mgr. Libuši Gruntové, ředitelce Kulturních služeb města Moravská 

Třebová, 
- Ing. Emilu Maléřovi, řediteli Sociálních služeb města Moravská 

Třebová, 
dle předloženého návrhu. 
Tyto odměny budou vyplaceny ze mzdových prostředků příslušné 
příspěvkové organizace. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

2198/R/300412 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 50 m2, 
kultura zahrada, na ul. Školní, v obci a k. ú. Moravská Třebová za 
účelem zřízení zahrady. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2199/R/300412 Záměr pronájmu 2 částí pozemku parc. č. 2822 o výměře 15 m2 a 18 
m2, kultura zahrada, na ul. Dr. Loubala, v obci a k. ú. Moravská 
Třebová jako pozemky pod garážemi. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2200/R/300412 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1908, o výměře cca 1 m2, 
kultura ostatní plocha, na ul. Jevíčské, v obci a k. ú. Moravská 
Třebová za účelem umístění informační vývěsní skříňky. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2201/R/300412 Pronájem 2 částí pozemku par. č. 1170 o výměře 43 m2 a 40 m2, 
kultura zahrada, na ul. Bezručově, v obci a k. ú. Moravská Třebová za 
účelem zřízení zahrady. Výše nájemného bude stanovena dle 
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usnesení rady města č. 1737/050405, bod 2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2202/R/300412 Pronájem části pozemku parc. č. 932/1 o výměře 14 m2, kultura 
zahrada, na ul. Lázeňské, v obci a k. ú. Moravská Třebová Petře za 
účelem zřízení zahrady. Výše nájemného bude stanovena dle 
usnesení rady města č. 1737/050405, bod 2. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2203/R/300412 Bezplatný pronájem zámku a jeho nádvoří pro Oblastní organizaci 
ČSSD v Moravské Třebové za účelem organizace oslav 1. máje na 
01.05.2012. 
 
Z: Mgr. Libuše Gruntová, ředitelka Kulturních služeb 
 

2204/R/300412 Uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostoru 2 místností v I. 
patře vpravo od schodiště v domě č. p. 25, část obce Město, na 
Kostelním náměstí č. o. 1 v Moravské Třebové o celkové výměře 46,5 
m2 s firmou CGM Czech a.s., se sídlem Říčany, PSČ 251 01, ul. 
Táborská 1148, za účelem zřízení kanceláře a skladového prostoru se 
sociálním zařízením v souvislosti s realizací stavby „Cesta od 
renesance k baroku“. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
2532/031297. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2205/R/300412 Uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí: 
– budovy č.p. 655 v části obce Předměstí, Moravská Třebová, ulice 

Svitavská č. o. 44,  
– pozemku p. č. 1404 o celkové výměře 442 m2, kultura zahrada,  
– části pozemku p. č. 1406 o výměře 749 m2, kultura ostatní plocha, 
oba pozemky v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Svitavská,  s Oblastní charitou Moravská Třebová, Kostelní náměstí 
č.o. 3, 571 01  Moravská Třebová, IČ: 65189418, zastoupenou 
Ludmilou Dostálovou, ředitelkou, za účelem poskytování sociálních 
služeb (denní stacionář Domeček, sociálně terapeutické dílny Ulita, 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Šance pro rodinu, 
mediační služby), provozování půjčovny zdravotních a 
kompenzačních pomůcek a dalších hlavních či vedlejších činností 
charity, dle předloženého návrhu. 

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní 
lhůtou.  
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2206/R/300412 Přemístění stávajících nájemců obytných místností z ubytovny na ul. 
Josefské č. o. 12 na ubytovnu na ul. Brněnské č. o. 50, obě 
v Moravské Třebové, s platností od 01.05.2012. 
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2207/R/300412 Uzavření nájemních smluv na dobu určitou 1 rok na  
1. byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 

v Moravské Třebové, s platností od 1. 5. 2012,  
2. byt č. 14 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 4 v Moravské Třebové, 

s platností od 1. 5. 2012, 
3. byt č. 8 o velikosti 2 + 1 na ul. Nádražní č. o. 18 v Moravské 

Třebové, s platností od 1. 5 2012.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2208/R/300412 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 5 o 
velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské 
Třebové. 

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2209/R/300412 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 6 o 
velikosti 2 + 0 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské 
Třebové. 

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2210/R/300412 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 5 o 
velikosti 1 + 1 na ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové. 

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2211/R/300412 Uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 310 o velikosti 
2 + 0 v Domě zvláštního určení na ul. Svitavské č. o. 24 v Moravské 
Třebové.  
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2212/R/300412 1. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 3 o 
velikosti 1 + 1 na ul. Olomoucké č. o. 17 v Moravské Třebové. 

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2213/R/300412 Uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku 
Aktualizace územně analytických podkladů ORP Moravská Třebová – 
Úplná aktualizace 2012 a průběžná aktualizace 2013 firmou Ekotoxa 
s.r.o., Fišova 403/7, 602 00 Brno – Černá Pole, IČO 64608531. 
 
Z: Ing. Dušan Sejbal, vedoucí OVUP 
 

2214/R/300412 Uzavření smluv o dílo s vítězi výběrové řízení na veřejnou zakázku 
Dodávka multimediální techniky a souvisejících služeb pro Základní 
školu Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy: 
1. Pro část A (projekční technika, školení) s firmou T-E-V Pardubice, 

s.r.o., Čechovo nábřeží 516, 530 03 Pardubice, IČ: 28785878. 

2. pro část B (výpočetní technika) s firmou AZ-line s.r.o., nám. T. G. 
Masaryka 57/17, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 63217503. 

 
Z: Mgr. Petr Vágner, ředitel ZŠ 
 

2215/R/300412 Uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. OIRR 6/2011 akce 
„Modernizace mateřské školy Jiráskova, Moravská Třebová", s firmou 
OLSPOL s.r.o., T. G. Masaryka 30, 568 02 Svitavy, IČ: 27466701 
v souladu s předloženým návrhem.. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

2216/R/300412 Uzavření dohody o umístění a zřízení vodního díla s Josefem 
Haasem, bytem ul. Dukelská 1225/61, Moravská Třebová, v souladu 
s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

2217/R/300412 Uzavření dohody o umístění a zřízení vodního díla s Petrem Strakou, 
bytem ul. Jiráskova č. o. 109, Moravská Třebová, v souladu 
s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
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2218/R/300412 Uzavření dohody o umístění a zřízení vodního díla s TJ Slovan 

Moravská Třebová, IČ: 43508511, se sídlem: Brněnská 19, Moravská 
Třebová, v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

2219/R/300412 Zahraniční služební cestu Ing. Pavla Brettschneidera, Ing. Miroslava 
Netolického a Nikoly Jakoubkové do partnerského města Vlaardingen 
ve dnech 16. – 20.05.2012. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

2220/R/300412 Zvýšení cen vstupného do Moravskotřebovského aquaparku na rok 
2012 v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Bc. Gabriela Horčíková, ředitelka Technických služeb 

 
 
Rada města neschvaluje:  
 
2221/R/300412 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 595/1 o celkové výměře 4400 

m2, (jedná se cca o 160 m2) kultura ostatní plocha  v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. 
Bezručova.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2222/R/300412 Výjimku z Pravidel Rady města č. 7/2010, pro přijímání a evidenci 
žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města 
Moravská Třebová, čl. 2, odst. 2., písm. d), tj. zaevidování žádosti.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Rada města zmoc ňuje:  
 
2223/R/300412 V souladu s ustanovením čl. 2 odst. (4) vnitřního předpisu města č. 

10/2011, Pravidla pro vydávání Moravskotřebovského zpravodaje, 
starostu města k rozhodnutí o zveřejnění  informací, které mají nebo 
mohou mít komerční charakter, v Moravskotřebovském zpravodaji a to 
vždy po projednání na poradě vedení města. 
 

2224/R/300412 Starostu města podepsat  zápisy  do kroniky  města Moravské 
Třebové za období let 2004 až 2011 a vydat tak souhlas obce 
s obsahem zápisu. 
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Rada města jmenuje:  
 
2225/R/300412 Bc. Alenu Suchou, pracovnici odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

městského úřadu, členkou bytové komise rady města. 
 
 
Rada města bere na v ědomí:  
 
2226/R/300412 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města. 

 
2227/R/300412 Předložená stanoviska k doporučením kontrolního výboru schváleným 

zastupitelstvem města 12.03.2012. 
 

2228/R/300412 Předložené zápisy do kroniky města Moravské Třebové za období let 
2004 až 2011. 
 

2229/R/300412 Předložený zápis z jednání komise životního prostředí rady města ze 
dne 13.03.2012. 
 

2230/R/300412 Předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a 
péče o děti konané dne 30.04.2012. 
 

2231/R/300412 Předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne 
23.04.2012. 
 

2232/R/300412 Informaci o uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách s Gabrielou 
Šindlerovou, trvale bytem Svitavy, část obce Lány, č. p. 672, ul. 
Felberova č. o. 12, dle předloženého návrhu. 

 
 
Rada města doporu čuje zastupitelstvu m ěsta:  
 
2233/R/300412 Schválit prodej pozemku parc. č.  2203/3 o výměře 3 m2, kultura 

zastavěná plocha a pozemku parc. č. 2203/2 o výměře 43 m2,  kultura 
ostatní plocha vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
část obce Předměstí, Rybní náměstí za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 5.110 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.  
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2234/R/300412 Zrušit usnesení č. 384/Z/160412, kterým schválilo směnu pozemků 
mezi městem Moravská Třebová a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
takto: 
1. Město Moravská Třebová převede pozemek parc. č. 2293/8 o 
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výměře 2 m2, kultura ostatní plocha a pozemek parc. č. 2294/6 o 
výměře 2 m2, kultura ostatní plocha vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Anenské údolí do vlastnictví 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 

2. Ředitelství silnic a dálnic ČR převede pozemek parc. č. 1720/3 o 
výměře 8 m2, kultura orná půda v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Nové sady do vlastnictví města Moravská 
Třebová.  

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2235/R/300412 Schválit směnu pozemků mezi městem Moravská Třebová a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR takto: 
1. Město Moravská Třebová převede pozemek parc. č. 2293/8 o 

výměře 2 m2, kultura ostatní plocha a pozemek parc. č. 2294/6 o 
výměře 2 m2, kultura ostatní plocha a pozemku parc. č. 2294/7 o 
výměře 2 m2, vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
ul. Anenské údolí do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR 

2. Ředitelství silnic a dálnic ČR převede pozemek parc. č. 1720/3 o 
výměře 8 m2, kultura orná půda v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Nové sady do vlastnictví města Moravská 
Třebová.  

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2236/R/300412 Schválit smlouvu o budoucí kupní smlouvě ve věci převodu části 
pozemku parc. č. 3808/18 (jedná se cca o 15 m2) o celkové výměře 50 
m2, kultura ostatní plocha a části pozemku parc. č. 483 (jedná se cca 
o 130 m2) o celkové výměře 813 m2, kultura zahrada vše v  obci 
Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové 
za cenu dle znaleckého posudku, uzavřenou mezi městem Moravská 
Třebová a Lesy České republiky s tím, že následně bude uzavřena 
vlastní kupní smlouva.   
 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

2237/R/300412 Schválit uzavření dohod podle § 178 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) s příslušnými obcemi, předmětem kterých 
bude úhrada neinvestičních výdajů připadajících na jednoho žáka za 
rok 2011 ve výši 4.000 Kč. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 

 
 
Rada města ukládá:  
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2238/R/300412 Starostovi města projednat záměr zřízení parkovacích míst na 

pozemcích firmy Miltra a MŠ Jiráskova, předložit návrh řešení. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
T: 25.06.2012 
 

2239/R/300412 Starostovi města projednat se starosty dotčených obcí zvýšení úhrady 
neinvestičních výdajů na dojíždějící žáky na rok 2012 ve výši 5.000 Kč 
na jednoho žáka. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
T: 17.09.2012 
 

2240/R/300412 Místostarostovi navrhnout řešení dopravního režimu na ul. Nerudově. 
 
Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta 
T: 25.06.2012 
 
 

2241/R/300412 Tajemníkovi městského úřadu zpracovat úplné znění vnitřního 
předpisu č. 4/2011, zadávání zakázek malého rozsahu. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
T: 02.05.2012 
 

2242/R/300412 Ředitelce Technických služeb města předložit návrh změny podmínek 
pro přijetí občana na ubytovny v Moravské Třebové vzhledem k volné 
kapacitě. 
 
Z: Bc. Gabriela Horčíková, ředitelka Technických služeb města 
T: 21.05.2012 

 
 
Rada města odkládá:  
 
2243/R/300412 Projednání tisku č. 5 (Žádost o prominutí pohledávky). 
 
 
Rada města ruší:  
 
2244/R/300412 Své usnesení č. 2129/R/260312, kterým doporučilo zastupitelstvu 

města schválit směnu pozemků mezi městem Moravská Třebová a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR takto: 
1. Město Moravská Třebová převede pozemek parc. č. 2293/8 o 

výměře 2 m2, kultura ostatní plocha a pozemek parc. č. 2294/6 o 
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výměře 2 m2, kultura ostatní plocha vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Anenské údolí do vlastnictví 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 

2. Ředitelství silnic a dálnic ČR převede pozemek parc. č. 1720/3 o 
výměře 8 m2, kultura orná půda v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Nové sady do vlastnictví města Moravská 
Třebová. 

 
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
V Moravské Třebové 30.04.2012 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

Ing. Pavel Brettschneider                                                  Ing. Václav Mačát 
      místostarosta města                                                      místostarosta města 


