
Město Moravská Třebová 1

Usnesení rady města ze dne 20.08.2012

Usnesení

z 55. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.08.2012 od 
16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7
členů rady města.

Rada města schvaluje:

2466/R/200812 Předložený program schůze rady města.

2467/R/200812 Prodloužení termínu úkolů rady města takto:

- č. 1145/R/160112 z původního termínu 23.07.2012 na nový termín 
15.10.2012

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

- č. 2394/R/250612 z původního termínu 23.07.2012 na nový termín 
– po vybudování kanalizace na ul. Rybní a dořešení pozemků ve 
vlastnictví p. Bubeníkové a uložení kanalizace do nich

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2468/R/200812 Zařazení soukromých telefonních čísel členů Zastupitelstva města 
Moravská Třebová do korporátní sítě města Moravská Třebová za 
podmínek stanovených v předložených Podmínkách využití 
zaměstnanecké výhody zařazení soukromých telefonních čísel sítě T-
Mobile do korporátní sítě města Moravská Třebová.

Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV

2469/R/200812 Pronájem části pozemku par. č. 1120/1 o výměře 32 m2, kultura 
ostatní plocha, na ul. Sluneční, v obci a k. ú. Moravská Třebová, za 
účelem zřízeni zahrady u bytového domu. Výše nájemného bude 
stanovená dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 2. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2470/R/200812 Záměr prodeje pozemku parc. č. 2088/1 o výměře 30 m2, kultura 
zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce 
Předměstí, ul. Nerudova.  

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2471/R/200812 Záměr prodeje pozemku parc. č. 728/2 o výměře 125 m2, kultura 
zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce 
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Předměstí, ul. Lanškrounská.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2472/R/200812 Záměr prodeje nemovitosti – objektu č. p. 1337, č. o. 19 na ul. Nové 
na pozemku p. č. 1193/9, pozemku p. č. 1193/9 o výměře 457 m2, 
kultura zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p. č. 1193/10 o výměře 
457 m2, kultura ostatní plocha, pozemku p. č. 1193/11 o výměře 261 
m2, kultura ostatní plocha a pozemku p. č. 1193/2 o výměře 3.912 m2, 
kultura ostatní plocha, vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Nová.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2473/R/200812 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
následně vlastní smlouvy, za účelem výstavby, umístění a 
provozování stavby kanalizace obce Kunčina. Nedílnou součástí této 
smlouvy je zákres stavby v  mapě s vyznačením přibližného rozsahu 
věcného břemene přes dotčené pozemky p. č. 3462, 3711 a 3464/3
zapsanými na LV 10001 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová mezi městem Moravská Třebová a obcí Kunčina. 
Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, 
který bude nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno 
na dobu neurčitou, úplatně dohodou za 4500 Kč bez DPH.  Náklady 
spojené s vypracováním smlouvy, vyhotovením geometrického plánu 
pro vyznačení věcného břemene, zápisem do katastru nemovitostí 
hradí oprávněný.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2474/R/200812 Uzavření předložené smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene následně vlastní smlouvy, za 
účelem umístěním  stavby „Kanalizace ulice Na Stráni Moravská 
Třebová“ na části pozemku p.č. 2470 v k. ú. Moravská Třebová, 
zapsanou na LV č. 2365  v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová mezi městem Moravská Třebová a Povodím Moravy, s.p.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to do doby 
dokončení stavby a následného majetkoprávního vypořádání. Celková 
výměra pronajatých pozemků činí  48 m2. Nájemné bude činit  816 Kč 
ročně.
Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, 
který bude nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno 
za úplatu v souladu s § 18 zákona č. 151/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů.  Náklady spojené s vypracováním smlouvy, 
vyhotovením geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene, 
zápisem do katastru nemovitostí hradí oprávněný.
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Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2475/R/200812 Uzavření předložené smlouvy o podmínkách zřízení stavby, za 
účelem umístěním  inženýrských sítí a provádění stavebních prací pro 
stavbu “Město Moravská Třebová – projekt odkanalizování Udánek, 
Sušic, Boršova a modernizace ČOV” mezi městem Moravská 
Třebová, Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a firmou 
HOCHTIEF CZ a.s.
Za omezení obvyklého užívání majetku a běžné činnosti majetkového 
správce uhradí město jednorázovou peněžitou náhradu, která činí 
1.536.462 Kč + DPH.
Za zvláštní užívání po dobu provádění stavebních prací bude 
majetkovému správci – Správě a údržbě silnic Pardubického kraje 
uhrazeno dlouhodobé nájemné firmou HOCHTIEF CZ a.s, které činí  
351.058 Kč.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2476/R/200812 Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. ORM - 32/2012 akce „Obnova 
ploché střechy na objektu tělocvičny na ulici Olomoucká, Moravská 
Třebová“ s firmou JS Moravská Třebová s.r.o., Sušice 105, Moravská 
Třebová 571 01, IČ 28811852, jehož obsahem je navýšení ceny díla o 
10.000  Kč bez DPH za práce, které byly provedeny nad rámec 
uzavřené smlouvy o dílo.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

2477/R/200812 Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. ORM - 33/2012 akce „ZŠ 
Palackého - obnova střechy na objektu Pavilonu U12“ s firmou Josef 
Šťastný – zednické práce komplet, Brněnská 50/45, Moravská 
Třebová 571 01, IČ 11097442, jehož obsahem je prodloužení termínu 
dokončení díla do 30.09.2012 a změnu použitého materiálu.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

2478/R/200812 Uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. ORM - 0027/11 akce „Lokalita 
Strážnického, infrastruktura II. ETAPA ", s firmou COLAS CZ, a.s., Ke 
Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 (provoz Polička), jehož 
obsahem je snížení ceny díla o 36.850 Kč bez DPH.   

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

2479/R/200812 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou
zakázku „Výměna oken MŠ Piaristická, Moravská Třebová“ s firmou
Mati Moravia s.r.o., Koclířov 204, 569 11, IČ: 25969161.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
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2480/R/200812 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení veřejné zakázky 
„Splašková kanalizace v ulici Na Stráni“, s firmou INSTA CZ s.r.o., 
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, IČ: 25374311.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

2481/R/200812 Uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě v ulici Na Stráni s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se 
sídlem: Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ: 24729035 v souladu 
s předloženým návrhem. 

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

2482/R/200812 Předložený návrh záměru dalšího využití objektu v Moravské Třebové,   
Svitavská  č. o. 14,  jako domu s  byty zvláštního určení.

Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta

Rada města neschvaluje:

2483/R/200812 Záměr pronájmu části pozemku par. č. 2305 o výměře 90 m2, kultura 
ostatní plocha, na ul. Rybní, v obci a k. ú. Moravská Třebová, za 
účelem sečení trávy.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2484/R/200812 Záměr prodej pozemků parc. č. 717 o výměře 613 m2, kultura ostatní 
komunikace, p. č.731 o výměře1392 m2, kultura ostatní plocha, p. č. 
735 o výměře 554 m2, kultura ostatní plocha,  p. č. 736/1 o výměře 13
m2, kultura zbořeniště, p. č. 673/5 o výměře 266 m2, kultura jiná 
plocha, p. č. 673/7 o výměře 61 m2, kultura jiná plocha, p. č. 673/3 o 
výměře 1333 m2, kultura jiná plocha vše v obci a kat. území Moravská 
Třebová, ul. Komenského.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:

2485/R/200812 Schválit prodloužení termínu úkolu zastupitelstva města č. 
397/Z/160412 z původního termínu 03.09.2012 na nový termín 
22.10.2012.

2486/R/200812 Schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 10/2012 rozpočtu města, 
kterou budou změněny závazné ukazatele na rok 2012 takto (v tis. 
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Kč):

a) závazné ukazatele stanovené radě města

úprava 

rozpočtu

rozpočet 2012

po úpravě

Rozpočtové zdroje:
Rozpočtové příjmy CELKEM 9 160,00 389 610,00
Financování:
Zapojení zůstatků finančních prostředků                                                

na ZBÚ a účelových fondech k 31.12.2011 0,00 14 920,00
Investiční úvěr na realizaci projektu OÚSB 0,00 40 000,00
Půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OÚSB 4 500,00 4 000,00 8 500,00
Celkové rozpočtové zdroje 13 160,00 453 030,00

Rozpočtové potřeby:
Rozpočtové výdaje CELKEM 13 160,00 445 810,00
Financování:
Splátky jistiny přijatých úvěrů 0,00 7 220,00
Operace z peněžních účtů nemající charakter 
příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00
Celkové rozpočtové potřeby 13 160,00 453 030,00

432 650,00

439 870,00

rozpočet 2012

před úpravou

380 450,00

14 920,00

7 220,00

40 000,00

439 870,00

b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace

úprava 

příspěvku

příspěvek 2012      

po úpravě

Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 171 2 031,00 378,00 2 409,00

Základní škola Mor.Třebová, Kostelní nám. 21 2 285,00 9,00 2 294,00

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová 902,00 170,00 1 072,00

Základní umělecká škola Moravská Třebová 1 040,00 5,00 1 045,00

Městská knihovna Ladislava z Boskovic 2 695,00 14,00 2 709,00

Kulturní služby města Moravská Třebová 8 160,00 25,00 8 185,00

 příspěvek 2012 před 

úpravou

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

2487/R/200812 Schválit uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace se 
Svitavskou nemocnicí, a.s., se sídlem Kollárova 643/7, 568 25 
Svitavy, IČ: 27520552, ve výši 100.000 Kč na pořízení defibrilátoru 
spojeného s kardioskopem v souladu s předloženým návrhem.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

2488/R/200812 Schválit uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku 
s městem Svitavy, se sídlem T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy, IČ:
00277444, ve výši 30.000 Kč na zpracování předprojektové 
dokumentace akce „Cyklokoridor Svitava“ v souladu s předloženým 
návrhem.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
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2489/R/200812 1. Schválit poskytnutí stipendia studentům.

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

2490/R/200812 Zamítnout žádost Ing. Martina Bíny o zvolení přísedícím Okresního 
soudu ve Svitavách a nerealizovat požadovanou  doplňující volbu, 
neboť přísedící soudu jsou voleni v pravidelných čtyřletých cyklech 
(poslední 2010) a  potřeby soudu jsou v současné době zcela 
naplněny. 

Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

2491/R/200812 Schválit prodej pozemku parc. č. 1944/1 o výměře 735 m2, kultura 
zahrada, pozemku parc. č. 1975/2 o výměře 22 m2, kultura zahrada, 
pozemku  parc. č. 2040/15 o výměře 36 m2, kultura zahrada a 
pozemku parc. č. 2040/13 o výměře 15 m2, kultura ostatní plocha, 
které tvoří jeden stavební pozemek vše na ul. U Písku v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová za účelem výstavby rodinného 
domu za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 200.000 Kč, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2492/R/200812 Schválit výkup části pozemku parc. č. 503, kultura ostatní plocha o 
výměře 626 m2, (jedná se cca o 240 m2) v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová,ul. Jiráskova z vlastnictví Miltry B, s.r.o. Městečko 
Trnávka do vlastnictví města Moravská Třebová za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 200 Kč/m2, s tím, že město dále uhradí
náklady spojené s převodem.    

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2493/R/200812 Schválit záměr bezúplatného převodu pozemku parc. č. 2049/3 o 
výměře 2.438 m2 a části pozemku parc. č. 2055/4 o celkové výměře 
23.093 m2 (jedná se o část pozemku o výměře 11.244 m2), vše v obci 
a k. ú. Moravská Třebová na ul. Strážnického, do vlastnictví města 
Moravská Třebová s omezujícími podmínkami, a to dle předloženého 
návrhu s podmínkou úpravy návrhu smlouvy ve věci termínu 
vybudování technické infrastruktury a smluvní pokuty.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
    Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2494/R/200812 Vzít na vědomí:

1. Návrh na vydání Změny č. 1 územního plánu Moravská Třebová 
(dále ÚP) zpracovaný pořizovatelem v souladu s ustanovením § 54
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odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon) – příloha 
č. 1.

2. Posouzení návrhu Změny č. 1 ÚP krajským úřadem v souladu s 
ustanovením § 51 stavebního zákona - příloha č. 2.

3. Vyhodnocení výsledků projednání Změny č. 1 ÚP s určeným 
zastupitelem v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 stavebního 
zákona – příloha č. 3.

Z: Ing. Dušan Sejbal, vedoucí OVUP

2495/R/200812 Ověřit ve smyslu s ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona, že 
návrh Změny č. 1 ÚP není v rozporu s politikou územního rozvoje, 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem 
řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem 
krajského úřadu – příloha č. 4.

Z: Ing. Dušan Sejbal, vedoucí OVUP

2496/R/200812 Vydat Změnu č. 1 územního plánu Moravská Třebová formou opatření 
obecné povahy č. 1/2012 v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 
stavebního zákona,  za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona a 
v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
ve znění pozdějších předpisů – příloha č. 4.

Z: Ing. Dušan Sejbal, vedoucí OVUP

2497/R/200812 Uložit vedoucímu odboru rozvoje města zveřejnit oznámení o vydání 
Změny č. 1 ÚP Moravská Třebová opatřením obecné povahy č. 
1/2012 vyvěšením na úřední desce – příloha č. 5.

Z: Ing. Dušan Sejbal, vedoucí OVUP

2498/R/200812 Schválit prohlášení města o vlastnictví vyjmenovaných – níže 
uvedených artefaktů:    

1. Barokní kříž z 1. poloviny19. století na pozemku parc. č. 2040/10 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce 
Předměstí.

2. Torzo kříže v Boršově na pozemku parc. č. 3827/1 v obci 
Moravská Třebová  a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2499/R/200812 Schválit uzavření Dodatku č. 2 mandátní smlouvy č. INV 3/2008 ze 
dne 25.2.2008 na výkon inženýrské a poradenské činnosti v rámci 
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projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování Udánek, Sušic, 
Boršova a modernizace ČOV“ se společností Vodohospodářskáý 
rozvoj a výstavba s.r.o., Nábřežní 4, Praha 5, PSČ 150 56, IČ: 
47116901 v souladu s předloženým návrhem.

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

2500/R/200812 Zrušit usnesení č. 382/Z/160412, kterým zastupitelstvo města 
schválilo prodej pozemku parc. č. 1745/56, kultura ostatní plocha o 
výměře 55 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 6.600 Kč.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2501/R/200812 Zrušit usnesení č. 383/Z/160412, kterým zastupitelstvo města 
schválilo směnu pozemků mezi městem Moravská Třebová a Petrem 
Strakou, takto: 

1. Město Moravská Třebová převede pozemek parc.č. 1745/49, 
kultura  ostatní plocha o výměře 8 m2 na ul. Dvorní v obci a 
katastrálním  území Moravská Třebová do vlastnictví Petra Straky,
bytem Jiráskova č.o. 109, Moravská Třebová.  

2. Petr Straka převede pozemek parc.č. 1745/57, kultura ostatní 
plocha  o výměře 3 m2 na ul. Dvorní v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová  do vlastnictví města Moravská Třebová.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města vyhlašuje:

2502/R/200812 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek 
malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku „Havárie 
splaškové kanalizace v ulici Dukelské“ a schvaluje:

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:

- MATOUŠEK CZ a.s., Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, IČ: 
27736962

- ARROW, spol. s r.o., Jevíčská 55/2, 571 01 Mor. Třebová, IČ: 
46504371

- INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, IČ: 
25374311

- Stavební vodohospodářská, s.r.o., Olomoucká 139/4, 571 01 
Moravská Třebová, IČ: 28771346

- AQUAVITA, spol. s r.o., Dolní Újezd 648, 569 61, IČ:
455 39 227

2. Hodnotící komisi ve složení:
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- JUDr. Miloš Izák - člen, Ing. Pavel Brettschneider - náhradník, 
- Ing. Miroslav Netolický – člen, Eva Štěpařová - náhradník, 
- Karel Musil  - člen, Ludmila Lišková - náhradník 
- Ing. Miloš Mička - člen, RNDr. Josef Ošťádal – náhradník

3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky:

- celková nabídková cena bez DPH - 100%

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

Rada města doporučuje:

2503/R/200812 Realizaci předložených variant I. a II. řešení dopravního režimu na 
ulici Nerudově.

Z: Ing. Petr Václavík, vedoucí OD

Rada města bere na vědomí:

2504/R/200812 Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.

2505/R/200812 Předložené varianty řešení dopravního režimu na ulici Nerudově.

2506/R/200812 Předloženou informaci k porovnání kalkulací jednotlivých činností 
Technických služeb oproti soukromým subjektům.

2507/R/200812 Předloženou souhrnnou informaci o problematice provozu loterií, 
výherních hracích přístrojů (VHP), videoloterijních terminálů (VLT),… 
včetně přehledu příjmů za jejich provoz.

2508/R/200812 Předloženou informaci o výsledku jednání s majitelem o ceně nákupu 
pozemku pod bývalým hotelem Morava.

2509/R/200812 Předložený zápis z jednání samosprávné komise Sušice ze dne 
29.05.2012, včetně návrhu stanoviska k požadavkům komise v zápise 
obsaženým a kontroly plnění požadavků z jednání SK Sušice ze dne 
10.04.2012.

2510/R/200812 Předložený rozbor hospodaření města k 30.06.2012.

2511/R/200812 Předloženou zprávu o výsledcích řešení nemovitostí nenapojených na 
veřejnou kanalizaci.

2512/R/200812 Předloženou informaci místostarosty Ing. Brettschneidera ze služební 
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cesty dne 11.06. – 13.06.2012 Německo – cyklostezky z programu 
CMB (Central MeetBike) a předloženou Uherskohradišťskou chartu.

2513/R/200812 Předloženou zprávu starosty města o výsledku služební cesty do 
Göppingenu (SRN), kde se spolu s ostatními starosty okolních měst 
zúčastnil ve dnech 27. - 29.07.2012 Hřebečského krajanského 
setkání. 

2514/R/200812 Předloženou informaci o žádosti Martina Nečase ve věci koupi části 
pozemku par. č. 3694/2 v Sušicích.   

Rada města ukládá:

2515/R/200812 Místostarostovi doplnit tisk č. 1/3 (Porovnání kalkulací jednotlivých 
činností Technických služeb oproti soukromým subjektům) o konkrétní 
číselné údaje – kalkulace při opravě chodníků.

Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta
T: 03.09.2012

Rada města odkládá:

2516/R/200812 Projednání tisků:
- č. 17 (Záměr prodeje  části pozemku parc.č. 2793/3 v obci a k.ú. 

Moravská Třebová, ul. Dr. Janského)  

Rada města ruší:

2517/R/200812 Své usnesení č. 2130/R/260312, kterým doporučila zastupitelstva 
města schválit prodej pozemku parc. č. 1745/56, kultura ostatní plocha 
o výměře 55 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč 6.600.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2518/R/200812 Své usnesení č. 2131/R/260312, kterým doporučila zastupitelstvu 
města schválit směnu  pozemků mezi městem Moravská Třebová a 
Petrem Strakou.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

2519/R/200812 Své usnesení č. 2815/R/211209, kterým schválila návrh záměru 
dalšího využití objektu Domova – penzionu pro důchodce Svitavská 
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14, Moravská Třebová pro poskytování sociální služby domov pro 
seniory podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

V Moravské Třebové 20.08.2012
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

JUDr. Miloš Izák
starosta města

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




