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Usnesení 
 
z  18. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
24.11.2008 od 17:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  
za účasti 21 členů zastupitelstva města. 
 
 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
468/Z/291008 Předložený návrh programu zasedání zastupitelstva města. 

 
469/Z/241108 Po posouzení předložených  petic občanů města ve věci snížení 

prodejní ceny domů a bytových jednotek a po jednání se zástupci 
petičních výborů dne 11. 11. 2008 dodatek č. 1 vnitřního předpisu č. 
7/2007 Směrnice zastupitelstva města Moravská Třebová, kterou se 
stanoví pravidla pro prodej bytových domů a jednotek, který stanoví 
podmínky pro poskytnutí dotace městem na opravu domu.   
 
Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 
 

470/Z/241108 Prodej níže uvedených pozemků: 
- 2674/15 o výměře 338 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří 

pod domem č.p. 1425, č.o. 12 na ul. Západní  za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 270,--Kč/m2 (tj. 91.260,--Kč) 

- 2674/16 o výměře 280 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří 
pod domem č.p. 1426, č.o. 14 na ul. Západní za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 270,--Kč/m2 (tj. 75.600,--Kč)   

- 2674/17 o výměře 372 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří 
pod domem č.p. 1427, č.o. 16 na ul. Západní za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 270,--Kč/m2(tj. 100.440,--Kč) 

- 2674/18 o výměře 216 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří 
pod domem č.p. 1428, č.o. 18 na ul. Západní za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 270,--Kč/m2 (tj. 58.320,--Kč)   

- 2674/19 o výměře 348 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří 
pod domem č.p. 1429, č.o. 20 na ul. Západní za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 270,--Kč/m2 (tj. 93.960,--Kč) 

- 2711/82 o výměře 62 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří 
pod domem č.p. 1401, č.o. 9 na ul. Holandské za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 270,--Kč/m2 (tj. 16.740,--Kč) 

- 2711/18 o výměře 159 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří 
pod domem č.p. 1401, č.o. 8 na ul. Holandské za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 270,--Kč/m2 (tj. 42.930,--Kč)   

- 2711/19 o výměře 224 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří 
pod domem č.p. 1401, č.o. 7 na ul. Holandské za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 270,--Kč/m2 (tj. 60.480,--Kč)  

- 2711/90 o výměře 242 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří 
pod domem č.p. 1431, č.o. 1 na ul. Holandské za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 270,--Kč/m2 (tj. 65.340,--Kč)   

- 2711/91 o výměře 243 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří 
pod domem č.p. 1431, č.o. 3 na ul. Holandské za vzájemně 
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sjednanou kupní cenu ve výši 270,--Kč/m2 (tj. 65.610,--Kč)  
- 2711/83 o výměře 148 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří 

pod domem č.p. 1437, č.o. 12 na ul. Sportovní za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 270,--Kč/m2 (tj. 39.960,--Kč)    

-  2711/84 o výměře 95 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří 
pod domem č.p. 1437, č.o. 12 na ul. Sportovní za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 270,--Kč/m2 (tj. 25.650,--Kč)   

- 2711/85 o výměře 237 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří 
pod domem č.p. 1437, č.o. 10 na ul. Sportovní za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 270,--Kč/m2 (tj. 63.990,--Kč)  

- 2711/86 o výměře 243 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří 
pod domem č.p. 1435, č.o. 8 na ul. Sportovní za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 270,--Kč/m2 (tj. 65.610,--Kč)  

- 2711/87 o výměře 244 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří 
pod domem č.p. 1435, č.o. 6 na ul. Sportovní za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 270,--Kč/m2 (tj. 65.880,--Kč)  

- 2711/88 o výměře 240 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří 
pod domem č.p. 1433, č.o. 4 na ul. Sportovní za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 270,--Kč/m2 (tj. 64.800,--Kč)    

- 2711/89 o výměře 244 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří 
pod domem č.p. 1433, č.o. 6 na ul. Sportovní za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 270,--Kč/m2 (tj. 65.880,--Kč)  

vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová pod bytovými 
domy ve vlastnictví Stavebního bytového družstva se sídlem 
Lanškrounská 72 v Moravské Třebové Stavebnímu bytovému 
družstvu, se sídlem Lanškrounská č.o. 72, Moravská Třebová za 
vzájemně výše uvedené dohodnuté a sjednané ceny, které budou 
uhrazeny takto:   

- 50% před podpisem kupní smlouvy  
- 50% do 30-ti dnů ode dne doručení vkladu vlastnických práv. 

Kupující dále uhradí všechny náklady spojené s převodem 
nemovitostí zejména poplatek za vklad do katastru nemovitostí a 
daň z převodu nemovitosti ve výši 3 % z kupní ceny.   
 
Z: Viera Mazalová, Dis., vedoucí OMMKH 

 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
471/Z/241108 Předloženou informaci o stavu projektu „Infrastruktura pro sport a 

volný čas v Moravské Třebové – I. etapa.  
 

472/Z/241108 Rezignaci Mgr. Radko Martínka na mandát člena Zastupitelstva 
města Moravská Třebová za volební stranu Česká strana sociálně 
demokratická a funkci předsedy finančního výboru zastupitelstva 
města ke dni 20.11.2008. 
 

473/Z/241108 Nastoupení Mgr. Petera Kopuncze za člena Zastupitelstva města 
Moravská Třebová za volební stranu Česká strana sociálně 
demokratická ke dni 21.11.2008. 
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Zastupitelstvo města určuje: 
 
474/Z/241108 Ověřovateli zápisu: 

- Josefa Odehnala 
- Ing. Miloše Mičku 

 
 
V Moravské Třebové 25.11.2008 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 
 
 

RNDr. Josef Ošťádal 
starosta města 

 
 
 

JUDr. Miloš Izák                                                            Ing. Václav Mačát 
            místostarosta                                                                  místostarosta 
 
 
 
 


