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Usnesení 
 

z  22. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
20.4.2009 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  
za účasti 17 členů zastupitelstva města. 
 
 

Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
583/Z/200409 Předložený návrh programu zasedání zastupitelstva města včetně 

zařazení tisku č. 1/1, předloženého na stůl. 
 

584/Z/200409 Předloženou zprávu o provedené inventarizaci hmotného majetku, 
zásob, pohledávek, závazků a cenin města Moravská Třebová k 
31.12.2008. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

585/Z/200409 Příspěvky  z rozpočtu města na opravu nemovitých kulturních 
památek v roce 2009 takto: 

 

Objekty v majetku města 

 stát město vlastník celkem 

Hradby z ul. Komenského 
- oprava hradeb a bašty 

131.000,- - 131.265,- 262.265,- 

Radnice, nám. T.G.M. 32/29 
- obnova vrat 

38.000,- - 38.993,- 76.993,- 

Dům, nám. T.G.M. 27/39 
- výměna vstup.dveří a výkladců 

56.000,- - 57.323,- 113.323,- 

Latinská škola, Kostelní nám. 25/1 
- obnova komínů 

20.000,- - 20.360,90 40.360,90 

Dům, nám. T.G.M. 34/25 
- obnova fasády 1.NP a soklu 

58.000,- - 59.131,- 117.131,- 

Dům, ul. Bránská 46/19 
- obnova domu – 1.etapa  

444.000,-  445.673,- 889.673,- 

Latinská škola, Kostelní nám. 25/1 
- restaurování kamenných prvků 

136.000,- - - 136.000,- 

 
Objekty v majetku církve 

Kostel nanebevzetí P.M. 
- pokračování obnovy fasády 

350.000,- 100.000,- 50.000,- 500.000,- 

 
Objekty v majetku společenství vlastníků jednotek 

Dům, ul. Hvězdní 151/4 
- výměna oken 

111.000,- 31.500,- 172.172,- 314.672,- 

Dům, nám. TGM 148/30 
- restaurování vnitřního portálu 

47.000,- - 250,- 47.250,- 

Dům, ul. Pivovarská 132/2 
- výměna oken 

140.000,- 40.000,- 215.892,- 395.892,- 
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Objekty v majetku fyzických osob 

Dům, nám. T.G.M. 205/10b 
Anna Greplová, M. Třebová 

27.000,- 8.000,- 41.840,50 76.840,50 

Dům, ul. Čs. armády 85/8 
T. a V. Csillagovi, M. Třebová 

82.000,- 
 

23.500,- 127.031,- 
 

232.531,- 

Dům, nám. T.G.M. 78/1 
Jan Došek, M. Třebová 
Ivana Vojtová, M. Třebová 

35.000,- 10.000,- 52.500,- 97.500,- 

Dům, ul. Čs. armády 83/4 
Pavlíčkovi, M.Třebová 

7.000,- 1.900,- 
 

10.023,- 18.923,- 
 

Dům, ul. Poštovní 73/1 
Pavel Prudil, M. Třebová 

100.000,- - 41.665,- 141.665,- 

Dům, nám. T.G.M. 163/36 
J. a J Bílkovi, Svitavy 

177.000,- 75.500,- 501.491,- 753.991,- 

Hradby parc.č. 171 
Chadima, M. Třebová 

133.000,- 38.000,- 205.336,- 376.336,- 

Hradby parc.č. 173 
Miroslav Netolický, M.  Třebová 

43.000,- 12.500,- 66.827,- 122.327,- 

 
                             Z: Ing. Tomáš Kolkop, vedoucí OIRR 
 
586/Z/200409 Zřízení institutu veřejné služby v souladu se zákonem č. 111/2006 

Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, místostarosta 
 

587/Z/200409 Rozpočtové opatření č. 2/2009 rozpočtu města - navýšení výdajů na 
činnost místní správy o 210 tis. Kč (mzdy a odvody) v souvislosti se 
zřízením institutu veřejné služby. Částka bude kryta z provozní 
rozpočtové rezervy. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

588/Z/200409 Rozpočtové opatření č. 3/2009 rozpočtu města – rozdělení interního 
grantu Zdravého města a MA 21 schváleného ve výši 35.000,- Kč 
takto: 

 
 

Žadatel Projekt/akce Požadováno 
Výše 

příspěvku 

ISŠ, M.Třebová Zdravá výživa v každém 
věku 

3.000,- 2.500,- 

Junák – svaz skautů a 
skautek ČR, M. Třebová 

Cesta na severozápad 2.500,- 2.000,- 

Český zahrádkářský svaz, 
M.Třebová 

Činnost organizace 2.000,- 1.000,- 

II.Mateřská škola, 
Jiráskova,  
M. Třebová 

Sportovní odpoledne 1.300,- 1.000,- 
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II.Mateřská škola, 
Jiráskova,  
M. Třebová 

Pejsek je náš kamarád  800,- 500,- 

Klub českých turistů, 
M.Třebová 

Bojíte se strašidel – výletní 
hra 

1.000,- 1.000,- 

Základní škola, Čs. armády, 
M.Třebová 

Sportovní aktivity Zdravé 
školy 

5.000,- 2.500,- 

ZŠ, Palackého 1351, 
M.Třebová  
- Fyzikální kroužek 

Fyzikální kroužek – činnost 4.000,- 2.000,- 

ZŠ, Palackého 1351, 
M.Třebová  

Klubovna pro volnočasové 
aktivity 

3.000,- 1.500,- 

Oblastní charita M. Třebová Ukaž, co umíš - sportovní 
integrační akce DS 
Domeček 

3.500,- 2.200,- 

Spec. ZŠ, MŠ a PrŠ 
M.Třebová 

Karneval na ledě 5.500,- 2.000,- 

Spec. ZŠ, MŠ a PrŠ 
M.Třebová 

Školní výlet – hrad Úsov 1.980,- 0,- 

Dům dětí a mládeže 
M.Třebová 

Pohádkový les 2.000,- 1.000,- 

Dům dětí a mládeže 
M.Třebová 

Čarodějnický rej 2.000,- 1.000,- 

Dům dětí a mládeže 
M.Třebová 

Koloběžkové závody 2.000,- 1.000,- 

Dům dětí a mládeže 
M.Třebová 

Malý „Dětřichovský 
memoriál“ 

2.000,- 1.000,- 

Dům dětí a mládeže 
M.Třebová 

Memoriál Jarky Vojířové 2.000,- 1.000,- 

Dům dětí a mládeže 
M.Třebová 

Fortitudo – festival ohně a 
žonglování 

5.000,- 1.000,- 

Dům dětí a mládeže 
M.Třebová 

Ježíšek dětem 2.000,- 1.000,- 

Dům dětí a mládeže 
M.Třebová 

O hrníček třebovského 
hastrmana 

3.000,- 1.000,- 

Dům dětí a mládeže 
M.Třebová 

Rozloučení s létem 2.000,- 1.000,- 

OS Společnost přátel 
Galerie umělecké fotografie 

Výstavy a přednášky 
(mimo Mezinárodní) 
fotofestival 2009) 

20.000,- 2.000,- 

Základní škola, Kostelní 
náměstí, M. Třebová 

Učebna v přírodě 20.000,- 0,- 

I. Mateřská škola, 
Piaristická,  
M. Třebová 

Jóga pro děti předškolního 
věku 

3.000,- 1.000,- 

Agility Moravská Třebová Příspěvek na činnost  4.000,- 2.000,- 

ZO ČSOP Moravská 
Třebová 

Čištění potoků a výsadba 
stromů 

10.000,- 2.800,- 

Celkem   35.000,- 

 
                             Z: JUDr. Miloš Izák, místostarosta 
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589/Z/200409 Rozpočtové opatření č. 4/2009 rozpočtu města - poskytnutí 
příspěvku Oblastní charitě v Moravské Třebové ve výši 5.000 Kč na 
pracovní cestu  pracovníků stacionáře Domeček do holandského 
Vlaardingenu, kam byli pozváni na pracovní stáž k navázání 
spolupráce v oblasti sociálních služeb. Částka bude kryta z provozní 
rozpočtové rezervy. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

590/Z/200409 Rozpočtové opatření č. 5/2009 rozpočtu města – navýšení vlastních 
zdrojů rozpočtu investiční akce Rozhledna na Pastvisku nad 
Moravskou Třebovou o částku 500.000,- Kč. Rozpočtová úprava 
bude kryta z vyčleněné investiční rozpočtové rezervy. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

591/Z/200409 Uzavření dodatku č. 3 smlouvy o partnerství s Oblastní charitou 
Moravská Třebová, se sídlem Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská 
Třebová, IČO 65189418 (předmětem partnerství je realizace 
projektu „Stacionář“), který upravuje výši příspěvku města na 
částečné krytí provozu Stacionáře v  roce 2009 ve výši 300.000,- 
Kč. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

592/Z/200409 Uzavření dodatku č. 3 smlouvy o spolupráci při zabezpečování 
požární ochrany s obcí Staré Město, se sídlem Staré Město 145, 
IČO 277380, který upravuje výši příspěvku města na provoz JPO II 
(465.000,- Kč) v roce 2009. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

593/Z/200409 Uzavření smlouvy s TJ Slovan Moravská Třebová, IČO 43508511 o 
poskytnutí finančního příspěvku na provoz tělovýchovné jednoty 
v roce 2009 ve výši 5.800.000,- Kč. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

594/Z/200409 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 nájemníků: 

1. Bytovou jednotku č. 1403/2, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 3448/189546 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, Waltraud 
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Kloudové, bytem Předměstí č.p. 1403, ul. Jiráskova č.o. 97, 
Moravská Třebová, PSČ 571 01, mající nájemní vztah k bytu 
v domě č.p./č.o. 1403/97, která tuto jednotku nabývá do svého 
výlučného vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 193.780,- Kč. 

2. Bytovou jednotku č. 1403/3, 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, Elišce 
Kučerové, bytem Předměstí č.p. 1403, ul. Jiráskova č.o. 97, 
Moravská Třebová, PSČ 571 01, mající nájemní vztah k bytu 
v domě č.p./č.o. 1403/97, která tuto jednotku nabývá do svého 
výlučného vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 335.180,- Kč. 

3. Bytovou jednotku č. 1403/4, 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, manželům 
Ludmile Lexové a Ladislavu Lexovi, bytem Předměstí č.p. 1403, 
ul. Jiráskova č.o. 97, Moravská Třebová, PSČ 571 01, mající 
nájemní vztah k bytu v domě č.p./č.o. 1403/97, kteří tuto 
jednotku nabývají do společného jmění manželů za dohodnutou 
cenu ve výši 373.640,- Kč. 

4. Bytovou jednotku č. 1403/5, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 3448/189546 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, Lucii 
Cápalové, bytem Předměstí č.p. 1403, ul. Jiráskova č.o. 97, 
Moravská Třebová, PSČ 571 01, mající nájemní vztah k bytu 
v domě č.p./č.o. 1403/97, která tuto jednotku nabývá do svého 
výlučného vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 193.780,- Kč. 

5. Bytovou jednotku č. 1403/7, 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, manželům 
Ing. Zbyňkovi Šmucerovi a Ivaně Šmucerové, bytem Předměstí 
č.p. 1403, ul. Jiráskova č.o. 97, Moravská Třebová, PSČ 571 01, 
mající nájemní vztah k bytu v domě č.p./č.o. 1403/97, kteří tuto 
jednotku nabývají do společného jmění manželů za dohodnutou 
cenu ve výši 373.640,- Kč. 

6. Bytovou jednotku č. 1403/8, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 3448/189546 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, manželům 
Jaroslavu Kolářovi a Marii Kolářové, bytem Předměstí č.p. 1403, 
ul. Jiráskova č.o. 97, Moravská Třebová, PSČ 571 01, mající 
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nájemní vztah k bytu v domě č.p./č.o. 1403/97, kteří tuto 
jednotku nabývají do společného jmění manželů za dohodnutou 
cenu ve výši 193.780,- Kč. 

7. Bytovou jednotku č. 1403/12, 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, manželům 
Vladimíru Šmehlíkovi a Janě Šmehlíkové, bytem Předměstí č.p. 
1403, ul. Jiráskova č.o. 97, Moravská Třebová, PSČ 571 01, 
mající nájemní vztah k bytu v domě č.p./č.o. 1403/97, kteří tuto 
jednotku nabývají do společného jmění manželů za dohodnutou 
cenu ve výši 335.180,- Kč. 

8. Bytovou jednotku č. 1403/13, 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, manželům 
Vladimíře Weinzettelové a Jaroslavu Weinzettelovi, bytem 
Předměstí č.p. 1403, ul. Jiráskova č.o. 97, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, mající nájemní vztah k bytu v domě č.p./č.o. 
1403/97, kteří tuto jednotku nabývají do společného jmění 
manželů za dohodnutou cenu ve výši 384.270,- Kč. 

9. Bytovou jednotku č. 1403/15, 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, Marcele 
Stloukalové, bytem Předměstí č.p. 1403, ul. Jiráskova č.o. 97, 
Moravská Třebová, PSČ 571 01, mající nájemní vztah k bytu 
v domě č.p./č.o. 1403/97, která tuto jednotku nabývá do svého 
výlučného vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 335.180,- Kč. 

10. Bytovou jednotku č. 1403/16, 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, manželům 
Petru Továrkovi a Martině Továrkové, bytem Předměstí č.p. 
1403, ul. Jiráskova č.o. 97, Moravská Třebová, PSČ 571 01, 
mající nájemní vztah k bytu v domě č.p./č.o. 1403/97, kteří tuto 
jednotku nabývají do společného jmění manželů za dohodnutou 
cenu ve výši 373.640,- Kč. 

11. Bytovou jednotku č. 1403/18, 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, Jaroslavě 
Urbánkové, bytem Předměstí č.p. 1403, ul. Jiráskova č.o. 97, 
Moravská Třebová, PSČ 571 01, mající nájemní vztah k bytu 
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v domě č.p./č.o. 1403/97, která tuto jednotku nabývá do svého 
výlučného vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 335.180,- Kč. 

12. Bytovou jednotku č. 1403/20, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 8119/189546 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, manželům 
Mgr. Jiří Dubskému a Mgr. Haně Dubské, bytem Předměstí č.p. 
1403, ul. Jiráskova č.o. 99, Moravská Třebová, PSČ 571 01, 
mající nájemní vztah k bytu v domě č.p./č.o. 1403/99, kteří tuto 
jednotku nabývají do společného jmění manželů za dohodnutou 
cenu ve výši 461.020,- Kč. 

13. Bytovou jednotku č. 1403/24, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 8119/189546 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, manželům 
Miroslavu Pařízkovi a Miladě Pařízkové, bytem Předměstí č.p. 
1403, ul. Jiráskova č.o. 99, Moravská Třebová, PSČ 571 01, 
mající nájemní vztah k bytu v domě č.p./č.o. 1403/97, kteří tuto 
jednotku nabývají do společného jmění manželů za dohodnutou 
cenu ve výši 461.020,- Kč. 

14. Bytovou jednotku č. 1403/26, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 8119/189546 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, manželům 
Liboru Bártovi a Kateřině Bártové, bytem Předměstí č.p. 1403, 
ul. Jiráskova č.o. 99, Moravská Třebová, PSČ 571 01, mající 
nájemní vztah k bytu v domě č.p./č.o. 1403/99, kteří tuto 
jednotku nabývají do společného jmění manželů za dohodnutou 
cenu ve výši 461.020,- Kč. 

15. Bytovou jednotku č. 1403/27, 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, Nataši 
Málkové, bytem Předměstí č.p. 1403, ul. Jiráskova č.o. 99, 
Moravská Třebová, PSČ 571 01, mající nájemní vztah k bytu 
v domě č.p./č.o. 1403/99, která tuto jednotku nabývá do svého 
výlučného vlastnictví  za dohodnutou cenu ve výši 444.080,- Kč. 

16. Bytovou jednotku č. 1403/29, 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, Pavlu 
Mezuláníkovi, bytem Předměstí č.p. 1403, ul. Jiráskova č.o. 99, 
Moravská Třebová, PSČ 571 01, mající nájemní vztah k bytu 
v domě č.p./č.o. 1403/99, který tuto jednotku nabývá do svého 
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výlučného vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 444.080,- Kč. 

17. Bytovou jednotku č. 1403/30, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 8119/189546 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, Ivoně 
Pechové a Petru Štarhovi, bytem Předměstí č.p. 1403, ul. 
Jiráskova č.o. 99, Moravská Třebová, PSČ 571 01, mající 
nájemní vztah k bytu v domě č.p./č.o. 1403/99, kteří tuto 
jednotku nabývají do podílového spoluvlastnictví za dohodnutou 
cenu ve výši 461.020,- 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 
 

595/Z/200409 Prodej budovy-objektu bydlení, část obce Předměstí, č.p. 1239, ul. 
Západní  č.o. 17  na pozemku parc. č. 2680/17, jakož i pozemku 
parc.č. 2680/17 o výměře 237 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 
nacházející se v k.ú. a obci Moravská Třebová do osobního 
vlastnictví stávajícím nájemníkům: 

1. Bytovou jednotku č. 1239/1, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 8138/72944 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2680/17 o výměře 237 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, manželům Miroslavu 
Žilkovi a Lence Žilkové, bytem Předměstí č.p. 1239, ul. Západní 
č.o. 17, Moravská Třebová, PSČ 571 01, mající nájemní vztah 
k bytu v domě č.p./č.o. 1239/17, kteří tuto jednotku nabývají do 
společného jmění manželů za dohodnutou cenu ve výši 438 
480,- Kč.  

2. Bytovou jednotku č. 1239/2, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 3613/72944 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2680/17 o výměře 237 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, Květoslavě Borkové, 
bytem Předměstí č.p. 1239, ul. Západní č.o. 17, Moravská 
Třebová, PSČ 571 01, mající nájemní vztah k bytu v domě 
č.p./č.o. 1239/17, která tuto jednotku nabývá do svého 
výlučného vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 203 340,- Kč.  

3. Bytovou jednotku č. 1239/3, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6485/72944 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2680/17 o výměře 237 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, Milanu Mnichovi, 
bytem Předměstí č.p. 1239, ul. Západní č.o. 17, Moravská 
Třebová, PSČ 571 01, mající nájemní vztah k bytu v domě 
č.p./č.o. 1239/17, který tuto jednotku nabývá do svého výlučného 
vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 352 580,- Kč. 

4. Bytovou jednotku č. 1239/4, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 8138/72944 na společných částech budovy a 
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pozemku parc. č. 2680/17 o výměře 237 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, Milošovi Vápeníkovi 
a Ivaně Pokorné, bytem Předměstí č.p. 1239, ul. Západní č.o. 
17, Moravská Třebová, PSČ 571 01, mající nájemní vztah k bytu 
v domě č.p./č.o. 1239/17, kteří tuto jednotku nabývají do 
podílového spoluvlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 438 
480,- Kč.  

5. Bytovou jednotku č. 1239/5, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 3613/72944 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2680/17 o výměře 237 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, Libuši Zemánkové, 
bytem Předměstí č.p. 1239, ul. Západní č.o. 17, Moravská 
Třebová, PSČ 571 01, mající nájemní vztah k bytu v domě 
č.p./č.o. 1239/17, která tuto jednotku nabývá do svého 
výlučného vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 203 340,- Kč.  

6. Bytovou jednotku č. 1239/6, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6485/72944 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2680/17 o výměře 237 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, manželům Emilu 
Mrvovi a Vladimíře Mrvové, bytem Předměstí č.p. 1239, ul. 
Západní č.o. 17, Moravská Třebová, PSČ 571 01, mající 
nájemní vztah k bytu v domě č.p./č.o. 1239/17, kteří tuto 
jednotku nabývají do společného jmění manželů za dohodnutou 
cenu ve výši 352 580,- Kč.  

7. Bytovou jednotku č. 1239/7, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 8138/72944 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2680/17 o výměře 237 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, manželům Liboru 
Marvanovi a Pavle Marvanové, bytem Předměstí č.p. 1239, ul. 
Západní č.o. 17, Moravská Třebová, PSČ 571 01, mající 
nájemní vztah k bytu v domě č.p./č.o. 1239/17, kteří tuto 
jednotku nabývají do společného jmění manželů za dohodnutou 
cenu ve výši 438 480,- Kč.  

8. Bytovou jednotku č. 1239/8, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 3613/72944 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2680/17 o výměře 237 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, Vlastě Šmehlíkové, 
bytem Předměstí č.p. 1239, ul. Západní č.o. 17, Moravská 
Třebová, PSČ 571 01, mající nájemní vztah k bytu v domě 
č.p./č.o. 1239/17, která tuto jednotku nabývá do svého 
výlučného vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 203 340,- Kč. 

9. Bytovou jednotku č. 1239/9, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6485/72944 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2680/17 o výměře 237 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, manželům Stanislavě 
Hanusové a Václavu Hanusovi, bytem Předměstí č.p. 1239, ul. 
Západní č.o. 17, Moravská Třebová, PSČ 571 01, mající 
nájemní vztah k bytu v domě č.p./č.o. 1239/17, kteří tuto 
jednotku nabývají do společného jmění manželů za dohodnutou 
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cenu ve výši 352 580,- Kč.  

10. Bytovou jednotku č. 1239/10, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 8138/72944 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2680/17 o výměře 237 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, Martě Šimáškové, 
bytem Předměstí č.p. 1239, ul. Západní č.o. 17, Moravská 
Třebová, PSČ 571 01, mající nájemní vztah k bytu v domě 
č.p./č.o. 1239/17, která tuto jednotku nabývá do svého 
výlučného vlastnictví za dohodnutou cenu ve výši 438 480,- Kč.  

11. Bytovou jednotku č. 1239/11, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 3613/72944 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2680/17 o výměře 237 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, manželům Františce 
Durákové a Miroslavu Durákovi, bytem Předměstí č.p. 1239, ul. 
Západní č.o. 17, Moravská Třebová, PSČ 571 01, mající 
nájemní vztah k bytu v domě č.p./č.o. 1239/17, kteří tuto 
jednotku nabývají do společného jmění manželů za dohodnutou 
cenu ve výši 203 340,- Kč.  

12. Bytovou jednotku č. 1239/12, včetně spoluvlastnického podílu 
v rozsahu 6485/72944 na společných částech budovy a 
pozemku parc. č. 2680/17 o výměře 237 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. a obci Moravská Třebová, manželům Miroslavu 
Dürrovi a Věře Dürrové, bytem Předměstí č.p. 1239, ul. Západní 
č.o. 17, Moravská Třebová, PSČ 571 01, mající nájemní vztah 
k bytu v domě č.p./č.o. 1239/17, kteří tuto jednotku nabývají do 
společného jmění manželů za dohodnutou cenu ve výši 352 
580,- 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 
 

596/Z/200409 Prodej budovy-objektu bydlení, část obce Město, č.p. 197, ul. 
Ztracená č.o. 3  na pozemku parc. č. 137/2, jakož i pozemku parc.č. 
137/2 o výměře 313 m2, zastavěná plocha a nádvoří nacházející se 
v k.ú. a obci Moravská Třebová do podílového spoluvlastnictví těm 
ze stávajících nájemníků, kteří projevili zájem účastnit se prodeje: 

1. manželům Romanu Krausovi a Renatě Krausové, trvale bytem 
Město č.p. 197, ul. Ztracená č.o. 3 podíl ve výši 7635/27710 za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 390.600 Kč, kteří tento 
podíl nabudou do společného jmění manželů, 

2. Pavlu Levencovi, trvale bytem Město č.p. 197, ul. Ztracená č.o. 3 
podíl ve výši 2440/27710 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve 
výši 121.210 Kč, který tento podíl nabude do svého výlučného 
vlastnictví,  

3. Anželice Morávkové, trvale bytem Město č.p. 197, ul. Ztracená 
č.o. 3  podíl ve výši 9750/27710 za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 475.720 Kč, která tento podíl nabude do svého 
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výlučného vlastnictví,  

4. Bertě Bockové, trvale bytem Město č.p. 197, ul. Ztracená č.o. 3  
podíl ve výši 5055/27710 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve 
výši 237.260 Kč, která tento podíl nabude do svého výlučného 
vlastnictví,  

5. Jiřímu Durajovi, trvale bytem Město č.p. 197, ul. Ztracená č.o. 3  
podíl ve výši 2830/27710 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve 
výši 145.370 Kč, který tento podíl nabude do svého výlučného 
vlastnictví. 

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 
 

597/Z/200409 Prodej bytové jednotky dle výsledku veřejného výběrového řízení, 
konaného dne 14.11.2008 takto:  

- bytové jednotky  č. 1403/11 v domě na ul. Jiráskově č.p. 1403, 
č.o.97, na pozemku parc.č. 2711/56 a 2711/57 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí, 
sestávající se z kuchyně, jednoho pokoje, koupelny s WC a 
chodby  o celkové výměře 36,48 m2 včetně spoluvlastnického 
podílu id. 3448/189546 na společných částech domu a na výše 
uvedené pozemkové parcele vítěznému účastníku veřejného 
výběrového řízení Věře Vachové, bytem Moravská Třebová, ul. 
Jiráskova č.p. 1391, č.o. 111 za cenu ve výši 450.000,--Kč.   

 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

598/Z/200409 Zřízení zástavního práva k bytové jednotce č. 1239/4 v budově-
objektu bydlení, část obce Předměstí, č.p. 1239 na pozemku parc. 
č. 2680/17 o výměře 237 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 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: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

599/Z/200409 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: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

600/Z/200409 Prodej: 

1. pozemku parc. č. st. 569/2 o výměře 17 m2, kultura zastavěná 
plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 3340/84 o výměře 13 m2, 
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kultura orná půda a pozemku parc.č. 3340/85 o výměře 18 m2, 
kultura orná půda vše v obci Moravská Třebová a k.ú. Boršov u 
Moravské Třebové manželům Valentovi a Zdence Mačekovým, 
oba bytem Svitavy, Na Vějíři 826/10 za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 2.330,-- Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy, 

2. pozemku parc.č. 3340/88 o výměře 87 m2, kultura orná půda  
v obci Moravská Třebová a k.ú. Boršov u Moravské Třebové 
Petru Bušinovi, bytem Moravská Třebová,ul. Sportovní č.p. 
1433, č.o. 4 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 3.600,--
Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy,   

3. pozemku parc.č. 3340/90 o výměře 82 m2, kultura orná půda   
v obci Moravská Třebová a k.ú. Boršov u Moravské Třebové Ing. 
Václavu Schrammovi, bytem Moravská Třebová, ul. Hřebečská 
č.p. 1511, č.o.3  za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
3.380,--Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy, 

4. pozemku parc.č. st. 548/2 o výměře 16 m2, kultura zastavěná 
plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 3340/82 o výměře 20 m2, 
kultura orná půda, pozemku parc.č. 3340/81 o výměře 15 m2, 
kultura orná půda vše v obci a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové Aleně Jirovcové, bytem Moravská Třebová, 
ul. Hřebečská č.p. 1553, č.o. 4 za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 2.440,--Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy, 

5. pozemku parc.č. 3366/36 o výměře 77 m2, kultura ostatní 
plocha, pozemku parc.č. 3366/38 o výměře 4 m2, kultura 
zahrada vše v obci Moravská Třebová a k.ú. Boršov u Moravské 
Třebové manželům Marii a Jiřímu Burdovým, bytem Moravská 
Třebová, ul. Svitavská č.o. 23 za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 3.340,--Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy, 

6. pozemku parc.č. 3366/33 o výměře 73 m2, kultura ostatní plocha 
v obci Moravská Třebová a k.ú. Boršov u Moravské Třebové 
Květoslavě Rolencové, bytem Moravská Třebová, ul. Západní 
č.o. 22 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 2.920,--Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy, 

7. pozemku parc.č. 3340/87 o výměře 2 m2, kultura orná půda 
v obci Moravská Třebová a k.ú. Boršov u Moravské Třebové 
manželům Edvardovi a Mileně Kadlecovým, oba bytem 
Moravská Třebová, ul. Holandská č.o. 6 za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 80,--Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy, 

8. pozemku parc.č. 3366/31 o výměře 28 m2, kultura ostatní plocha 
a pozemku parc.č. 3340/80 o výměře 77 m2, kultura orná půda 
vše v obci Moravská Třebová a k.ú. Boršov u Moravské Třebové 
manželům Tomášovi a Martě Přidalovým, oba bytem Moravská 
Třebová, ul. Jiráskova č.o. 116 za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 4.400,--Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy.                          
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Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

601/Z/200409 Prodej části pozemku parc.č. 2013/1 (jedná se cca o 20 m2) o 
celkové výměře 2.775 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Mánesova k výstavbě 
garáže Ing. Radkovi Doleželovi, trvale bytem ul. Třešňová alej  č.o. 
1, Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
270,--Kč/m2 a nákladů spojených s převodem. 

Nejdřív bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a přesná 
výměra bude po dostavbě garáže určena geometrickým plánem, 
s podmínkou, že si Ing. Doležel příjezdovou komunikaci zpevní na 
vlastní náklady. 
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 
 

602/Z/200409 Prodej podílu v rozsahu 5750/189546 na 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, manželům Ing. Stanislavu 
Boháčovi, bytem Moravská Třebová, Předměstí č.p. 1403, ul. 
Jiráskova č.o. 97, PSČ 571 01 a Věře Boháčové, bytem Opava, 
Kateřinky č.p. 795, ul. Fügnerova 51, PSČ 747 05, vlastníkům 
bytové jednotky č. 1403/9, kteří tento podíl nabudou do společného 
jmění manželů za dohodnutou cenu ve výši 3.990,- Kč. 

Kupní cena za nemovitosti (podíly) bude kupujícími uhrazena do 10 
pracovních dní od podpisu Prohlášení vlastníka budovy a kupní 
smlouvy na účet města Moravská Třebová pod příslušným 
variabilním symbolem.    
 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 

 
 
Zastupitelstvo města doporučuje: 
 
603/Z/200409 Radě města zabývat se návrhem usnesení z jednání kontrolního 

výboru, obsaženým v zápise ze dne 8.4.2009. 
 
Z: RNDr. Josef Ošťádal, starosta města 

 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
604/Z/200409 Předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města. 

 
605/Z/200409 Předloženou informaci starosty o výsledku jednání mezi městem a 

Bytovým družstvem Holandská 1399 a průběhu soudního řízení a 
následných krocích ve věci řešení 2 bytů, kde byl podán návrh na 
soudní vystěhování. 
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606/Z/200409 Předloženou zprávu o činnosti rady města od  zasedání 
zastupitelstva města 2.3.2009. 
 

607/Z/200409 Předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města 
ze dne 8.4.2009. 

 
 
Zastupitelstvo města ruší: 
 
608/Z/200409 Své usnesení č. 487/Z/081208 a to jeho bod č. 1, kterým byl schválen 

odprodej bytové jednotky dle výsledku veřejného výběrového řízení, 
konaného  dne 14.11.2008 takto:  

1. bytové jednotky č. 1403/11 v domě na ul. Jiráskově č.p. 1403, 
č.o.97, na parcele č. 2711/57 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Předměstí, sestávající se z kuchyně, 
jednoho pokoje, koupelny s WC a chodby  o celkové výměře 36,48 
m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 3448/189546 na společných 
částech domu a na výše uvedené pozemkové parcele vítěznému 
účastníku veřejného výběrového řízení Věře Vachové, bytem 
Moravská Třebová, ul. Jiráskova č.p. 1391, č.o. 111 za cenu ve 
výši 450.000,--Kč.   

 
Z: Viera Mazalová, DiS., vedoucí OMMKH 

 
 
Zastupitelstvo města určuje: 
 
609/Z/200409 Ověřovateli zápisu: 

- PaedDr. Hanu Horskou 
- Miladu Horákovou 

 
 
V Moravské Třebové 21.4.2009 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 

RNDr. Josef Ošťádal 
starosta města 

 
 

JUDr. Miloš Izák                                                            Ing. Václav Mačát 
            místostarosta                                                                  místostarosta 
 


