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Usnesení 
 
 
z  32. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  
za účasti 20 členů zastupitelstva města. 
 
 

Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
836/Z/010914 Předložený program zasedání zastupitelstva města. 

 
837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým 

návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. 
 
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 
 

838/Z/010914 Následující změnu termínu zasedání  zastupitelstva města před 
konáním voleb do zastupitelstva města 10. – 11.10.2014: 

- původní termín: 20.10.2014 

- nový termín: 06.10.2014 
 
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
 

839/Z/010914 Podporu záměru Gymnázia Moravská Třebová - přijímání 
dojíždějících studentů s možností zajištění bezplatného ubytování a 
stravování v areálu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy 
Ministerstva obrany v Moravské Třebové, Jevíčská 7 s finanční 
účastí města Moravská Třebová. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

840/Z/010914 Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 5/2014 rozpočtu města, kterou 
budou změněny závazné ukazatele na rok 2014 takto (v tis. Kč): 
 
a) závazné ukazatele stanovené radě města 
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úprava 

rozpočtu

rozpočet 2014

po úpravě

Rozpočtové zdroje:

Rozpočtové příjmy CELKEM 12 900,00 217 710,00

Financování:

Zapojení zůstatků finančních prostředků                                                

na ZBÚ a účelových fondech k 31.12.2013 0,00 23 950,00

Půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OUSB 2 150,00 0,00 2 150,00

Celkové rozpočtové zdroje 12 900,00 243 810,00

Rozpočtové potřeby:

Rozpočtové výdaje CELKEM 12 900,00 236 410,00

Financování:

Splátky jistiny přijatých úvěrů 0,00 7 400,00

Operace z peněžních účtů nemající charakter 

příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00

Celkové rozpočtové potřeby 12 900,00 243 810,00230 910,00

rozpočet 2014

před úpravou

204 810,00

23 950,00

230 910,00

223 510,00

7 400,00

 
  

b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace  

úprava 

příspěvku

příspěvek 2014      

po úpravě

Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179 2 605,12 -30,00 2 575,12

Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351 4 892,00 50,00 4 942,00

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová 921,00 10,00 931,00

Kulturní služby města Moravská Třebová 8 100,00 85,00 8 185,00

Sociální služby města Moravská Třebová 2 600,00 2 934,00 5 534,00

 příspěvek 2014 

před úpravou

 
 

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

841/Z/010914 Uzavření smlouvy s Gymnáziem, Moravská Třebová, Svitavská 310, 
IČ: 62033131 o poskytnutí provozní dotace ve výši 110.000 Kč na 
úhradu nákladů spojených s ubytováním a stravováním dojíždějících 
studentů v areálu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy 
Ministerstva obrany v Moravské Třebové, Jevíčská 7 ve školním 
roce 2014/2015. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

842/Z/010914 Uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 30.000 Kč 
se Základní školou Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres 
Svitavy, IČ:63609053 na částečně krytí nákladů na pořízení 
ovládacího pultu jazykové učebny. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

843/Z/010914 Uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 10.000 Kč 
s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice, IČ:70892822 na částečně krytí nákladů na pořízení 
dopravního radaru. 
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Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

844/Z/010914 Rozpočtové opatření č. 6/2014 rozpočtu města - poskytnutí 
finančních příspěvků uvedeným subjektům, příspěvky budou 
uhrazeny z vyčleněné rozpočtové rezervy: 

TJ Sokol Boršov 20 000 Kč
oprava střešní krytiny na budově kabin

Středisko výchovné péče Svitavy 0 Kč

vybavení pro zahájení činnosti střediska

Sdružení Fermáta 28 000 Kč

účast na soutěžním festivalu pěveckých sborů ve 

Vlaardingenu

ZO SBTS Moravská Třebová 10 000 Kč

technické vybavení pro přípravu a sportovní činnost 

mládeže

CELKEM 58 000 Kč  
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

845/Z/010914 Změnu účelu využití poskytnuté neinvestiční dotace Oblastní charitě 
Moravská Třebová ve výši 300.000 Kč v roce 2014 z původního 
účelu – provoz stacionáře Domeček na nový účel – zajištění 
poskytovaných registrovaných sociálních služeb. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

846/Z/010914 Poskytnutí stipendia následujícím studentům vysokých škol: 

1. Bc. Danielu Marvanovi, bytem Západní 17, 571 01 Moravská 
Třebová, 

2. Aleně Jílkové, bytem Svitavská 32, 571 01 Moravská Třebová. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

847/Z/010914 Plán financování obnovy infrastrukturního majetku na období 2014 – 
2023 v souladu s předloženým návrhem.   
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

848/Z/010914 Vklad majetku města uvedeného v následujícím přehledu do 
dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska, 
IČ: 72053453, se sídlem nám. T. G. Masaryka 29, Moravská 
Třebová za podmínek § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění:  
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inv. č. pořizovací cena

2692 TS 7 080,00 Kč                

2769 TS 5 421,00 Kč                

2770 TS 6 183,00 Kč                

2788 TS 6 207,00 Kč                

2812 TS 6 219,00 Kč                

2814 TS 12 439,00 Kč              

2815 TS 7 236,00 Kč                

2816 TS 7 236,00 Kč                

58 021,00 Kč          

vodovodní přípojka - napojení - Udánky 96 (FO)

vodovodní přípojka - napojení - Garážní  (FO)

021/021091 - vodovody - inženýrské sítě celkem

vodovodní přípojka - napojení - Udánky 67 (FO)

vodovodní přípojka - napojení - Boršov novostavba (FO)

vodovodní přípojka - napojení - Udánky (FO)

Přehled majetku – vodovody - účet 021

vodovodní přípojka - napojení - Lanškrounská 72 (FO)

vodovodní přípojka - napojení - Udánky novostavba (FO)

021/021091 Stavby- inž. sítě 
název majetku

vodovodní přípojka - napojení - Udánky (FO)

 
  

Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

849/Z/010914 Prominutí pohledávek z hospodářské činnosti města v souhrnné 
výši 115.716,13 Kč, v souladu s předloženým návrhem. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

850/Z/010914 Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 08018601 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu životní prostředí ze dne 13.03.2012, ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 30.09.2013 na realizaci akce Moravská 
Třebová – projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a 
modernizace ČOV, se Státním fondem životního prostředí ČR se 
sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, dle 
předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

851/Z/010914 Uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 
PU/1012/S ze dne 13.04.2011 v rámci realizace dotačního projektu 
„Cesta od renesance k baroku“, dle předloženého návrhu. 
 
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 
 

852/Z/010914 3 dražební vyhlášky dobrovolné dražby konané dne 18.10.2014 dle 
předloženého návrhu v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb., o 
veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů na prodej 
nemovitostí:  

1. Pozemek parc. č. 3498 o výměře 1.243 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, který vznikl dle GP č. 2609-178/2014, 
vyhotoveného Geodézií Svitavy, potvrzeného KÚ pro Pardubický 
kraj dne 11.04.2014 z původního pozemku parc.č. 3498 a 3499 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce 
Sušice.      

Výchozí cena pozemku  pro dražbu:  336.000 Kč 

2. Pozemek parc. č. 3501/1 o výměře 911 m2, druh pozemku orná 
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půda, který vznikl dle GP č. 2609-178/2014, vyhotoveného 
Geodézií Svitavy, potvrzeného KÚ pro Pardubický kraj dne 
11.04.2014 z původního pozemku parc.č. 3501 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část obce Sušice.  

Výchozí cena pozemku  pro dražbu:  246.000 Kč 

3. Pozemek parc. č. 3501/2 o výměře 1.123 m2, druh pozemku 
orná půda, který vznikl dle GP č. 2609-178/2014, vyhotoveného 
Geodezií Svitavy, potvrzeného KÚ pro Pardubický kraj dne 
11.04.2014 z původních pozemků parc.č. 3498, 3499 a 3501 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce 
Sušice.      

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 303.210 Kč    
 
Z:  Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

853/Z/010914 8 dražebních vyhlášek opakovaných dobrovolných dražeb konaných 
dne 18.10.2014 dle předloženého návrhu v souladu se zákonem č. 
26/2000Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů na 
prodej nemovitostí:  

1. Pozemek parc. č. 2632/2 o výměře 397 m2, druh pozemku 
ostatní plocha a pozemek parc. č. 2631/3 o výměře 297 m2, druh 
pozemku trvalý travní porost vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. J. K. Tyla, které tvoří jeden stavební 
pozemek.   

Výchozí cena pozemku  pro dražbu:  347.000 Kč 

2. Pozemek parc. č. 2055/94 o výměře 1334 m2, kultura orná půda 
v obci a  katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Strážnického.   

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 365.000 Kč  

3. Pozemek parc. č. 2055/95 o výměře 1.565 m2, kultura orná půda 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického. 

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 604.000 Kč 

4. Pozemek parc. č. 2055/97 o výměře 1.773 m2, kultura orná půda 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického.  

Výchozí cena pozemku pro dražbu: 710.000 Kč 

5. Bytový dům na ul. Zámecká č. p. 220, č. o. 1a na stavebním 
pozemku parc. č. 194/3, včetně stavebního pozemku parc. č. 
194/3 o výměře 164 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří vše 
v obci a k.ú. Moravská Třebová, část obce Město.    

Výchozí cena nemovitosti pro dražbu: 300.000 Kč       

6. Bytová jednotka č. 257/1 nacházející se v budově č. p. 257, č.o. 
2 na ul.  K. Čapka v Moravské Třebové, na stavebním pozemku 
parc. č. 1098/1, včetně podílu id. 3990/10000 na společných 
částech budovy a na předmětném stavebním pozemku v obci a 
k. ú. Moravská Třebová, část obce Předměstí. 
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Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 250.000 Kč 

7. Bytová jednotka č. 148/4 nacházející se v budově č. p. 148, č. o. 
22 na ul. Olomoucké v Moravské Třebové, na stavebním 
pozemku parc.č. 848, včetně podílu id. 2734/10000 na 
společných částech budovy a na předmětném stavebním 
pozemku, dále včetně podílu id. 1/7 na zděné kůlně na st. 
pozemku 849, včetně podílu ve výši 1/7 na stavebním pozemku 
parc. č. 849   v obci a k. ú. Moravská Třebová, část obce 
Předměstí.    

Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 150.000 Kč 

8. Bytová jednotka č. 169/4 v budově č. p. 169, č. o. 8 na ul. 
Cihlářově v Moravské Třebové, na stavebním pozemku parc. č. 
102/1, včetně podílu id. 1386/10000 na společných částech 
budovy a na předmětném stavebním pozemku v obci a k. ú. 
Moravská Třebová, část obce Město.  

Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu: 390.000 Kč     
 
Z:  Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

854/Z/010914 Předložený vzor Smlouvy o nájmu bytu a smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, která bude uzavírána s novým nájemcem domu na ul. 
Hřebečské č. o. 1, č. p. 1510, nebo č. o. 3, č. p. 1511 v Moravské 
Třebové s platností od 01.09.2014. 
 
Z:  Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

855/Z/010914 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 5 o velikosti 2 
+ 1 na ul. Hřebečské č. o. 1 v Moravské Třebové s manželi Jiřím a 
Věrou Honsovými, oba bytem Kunčina č. p. 80, PSČ 569 24. 
 
Z:  Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

856/Z/010914 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 6, o velikosti 3 
+ 1 na ul. Hřebečské č. o. 3 v Moravské Třebové s Jiřím Klímou, 
bytem Moravská Třebová, Předměstí, č. p. 1510, ul. Hřebečská č. o. 
1. 
 
Z:  Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

857/Z/010914 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 2 o velikosti 3 
+ 1 na ul. Hřebečské č. o. 3 v Moravské Třebové s Ladislavem 
Dumou, bytem tamtéž. Vyrovnání předem zaplaceného nájemného, 
které bylo jednorázově uhrazeno před podpisem smlouvy o nájmu a 
SBKS, a dále částek uhrazených dle splátkového kalendáře včetně 
úroků proběhlo bez účasti města mezi Ladislavem Dumou a Mgr. 
Janou Dumovou. Zbývající část nájemného bude hrazena 
Ladislavem Dumou dle splátkového kalendáře.   
 
Z:  Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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858/Z/010914 Prodej pozemku parc. č. 1950/9 o výměře 41 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, pozemku parc. č. 2680/25 o výměře 46 m2, druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 4000  o 
výměře 20 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří  vše 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8 za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 28.890 Kč, kterou kupující uhradí 
před podpisem kupní smlouvy.  
 
Z:  Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

859/Z/010914 Prodej pozemku parc. č. 2266/4 o výměře 383 m2, druh pozemku 
ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
obce Předměstí, ul. Olomoucká společnosti Dochema s.r.o, 
Olomoucká č. o. 67, č. p. 349 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve 
výši 103.410 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.  Dále  kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí 
náklady spojené s převodem nemovitosti, a to ve výši 6.479 Kč.        
 
Z:  Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

860/Z/010914 Výkup pozemku parc. č. 2313/2 o výměře o výměře 39 m2, druh 
pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část obce Předměstí, ul. Olomoucká od společnosti 
Dochema s.r.o., Olomoucká č. o. 67, č. p. 349 za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 10.530 Kč. 
 
Z:  Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

861/Z/010914 Prodej pozemku parc. č. 861/6 o výměře 2 m2, druh pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří za vzájemně sjednanou kupní cenu ve 
výši 540 Kč bez DPH (653,40 Kč včetně 21 % DPH)  vše v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. 
Olomoucká manželům Jaroslavě a Vlastimilovi Navrátilovými, bytem 
Moravská Třebová,  Olomoucká č. o. 32, s tím, že kupní cenu za 
uvedenou nemovitost, včetně DPH uhradí kupující před podpisem 
kupní smlouvy.  
 
Z:  Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

862/Z/010914 Prodej pozemku parc. č. st. 121/2 o výměře 3 m2, druh pozemku 
zast. plocha za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 360 Kč a 
pozemku parc. č. 3808/34 o výměře 35 m2, druh pozemku ostatní 
plocha  za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 2.450 Kč vše 
v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové 
Vladimíru Veselému, bytem Boršov č. p. 99, Moravská Třebová 
s tím, že kupní ceny za uvedené nemovitosti uhradí kupující před 
podpisem kupní smlouvy.  
 
Z:  Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
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863/Z/010914 Prodej podílu ideálních 2550/10000 stavební parcely č. 1069/1 
o výměře 238 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, část 
Předměstí na ul. Lidická v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová Pavlovi a Editě  Horáčkovým, bytem Moravská Třebová, 
Předměstí č. p. 1139 ul. Lidická č. o. 4 za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 16.400 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy.  
 
Z:  Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

864/Z/010914 Prodej bytové jednotky č. 352/10 na ul. Olomoucké č. o. 38, č. p. 
352, včetně podílu id. 326/10000 na pozemku parc. č. 2254  část 
obce Předměstí v obci a k.ú. Moravská Třebová, na společných 
částech domu, venkovních úpravách a na stavebním pozemku parc. 
č. 2254 obsazeného na základě nájemního vztahu na dobu určitou 
s automatickou obnovou nájemní smlouvy nájemníkem, manželům 
Rudolfu Leinweberovi a Ludmile Šebkové, bytem Moravská 
Třebová, Předměstí č. p. 352, ul.  Olomoucká č. o. 38 za vzájemně 
sjednanou  kupní 121.500 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy.   
 
Z:  Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

865/Z/010914 Prodej bytové jednotky č. 1403/17 na ul. Jiráskově č. o. 97 a č. o. 
99, č.p. 1403, včetně podílu id. 3448/189546 na pozemku parc. č. 
2711/56  část obce Předměstí v obci a k. ú. Moravská Třebová, na 
společných částech domu na výše uvedeném pozemku, obsazené 
na základě nájemního vztahu na dobu neurčitou nájemníkem Bc. 
Kateřině Horákové, bytem Moravská Třebová, Předměstí č. p. 1554, 
ul.  Hřebečská č. o. 6 za vzájemně sjednanou  kupní cenu ve výši 
147.200 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
Kupující uhradí dlužné nájemné v celkové výši ke dni uzavření kupní 
smlouvy.  
 
Z:  Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

866/Z/010914 Výkup pozemku parc. č. 2710/8 o výměře 55 m2, druh pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č . 2703/2 o výměře 
173 m2, druh pozemku zahrada vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Palackého od Marie Sedlákové, bytem 
Boskovice, ul. Švermova 240/11 a to za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 45.600 Kč, která bude prodávající uhrazena  do 10 dnů 
od podpisu kupní smlouvy.       
 
Z:  Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
Zastupitelstvo města volí: 
 
867/Z/010914 Členem Rady města Moravská Třebová Miladu Horákovou. 
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Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
868/Z/010914 Předloženou informaci o plnění usnesení zastupitelstva města. 

 
869/Z/010914 Předloženou zprávu o vyřízení dotazů a podnětů členů 

zastupitelstva na zasedání zastupitelstva města 02.06.2014. 
 

870/Z/010914 Rezignaci Petera Kopuncze na člena Zastupitelstva města 
Moravská Třebová za volební stranu Česká strana sociálně 
demokratická ke dni 02.07.2014. 
 

871/Z/010914 Nastoupení Ing. Andreje Kašického za člena Zastupitelstva města 
Moravská Třebová za volební stranu Česká strana sociálně 
demokratická ke dni 03.07.2014. 
 

872/Z/010914 Předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města 
dne 25.06.2014. 
 

873/Z/010914 Předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města 
dne 20.08.2014 včetně zpráv z činnosti výboru – příloh č. 1, 2, 3, 4. 
 

874/Z/010914 Předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města 
ze dne 25.08.2014.  
 

875/Z/010914 Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro 
strategický rozvoj města ze dne 13.06.2014. 
 

876/Z/010914 Předložený rozbor hospodaření města k 30.06.2014. 
 

877/Z/010914 Předloženou zprávu o řešení ostatních pohledávek z hospodářské 
činnosti města. 
 

878/Z/010914 Předložené informace o možných lokalitách pro přípravu nové 
průmyslové zóny. 
 

879/Z/010914 Předložené informace o stavu realizace projektu Město Moravská 
Třebová – odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace 
ČOV.  

 
 
Zastupitelstvo města ukládá: 
 
880/Z/010914 Radě města předložit návrh změny vnitřního předpisu č. 6/2011, 

Pravidla pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České 
republice, se záměrem zvýšit částku stipendia. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
T: 06.10.2014 
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Zastupitelstvo města ruší: 
 
881/Z/010914 Část svého usnesení č. 108/Z/160407, kterým schválilo uzavření 

smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 5, I. kategorie o velikosti 
2 + 1 na ul. Hřebečské č. o. 1 v Moravské Třebové s Jiřím Klímou, 
trvale bytem Kunčina č. p. 42.   
 
Z:  Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

882/Z/010914 Své usnesení č. 26/S/201299, kterým schválilo uzavření smlouvy o 
budoucí kupní smlouvě na odkoupení bytu v domě na ul. Hřebečské 
č. o. 3 v Moravské Třebové s Václavem Schrammem, bytem 
Špálova 31/7, Žďár nad Sázavou, na byt o velikosti 3 + 1 (83,60 m2) 
v 2. nadzemním podlaží.   
 
Z:  Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 
 

883/Z/010914 Své usnesení č. 13/S/110601, kterým schválilo uzavření smlouvy o 
budoucí kupní smlouvě na byt č. 2, I. kategorie o velikosti 3 + 1 na 
ul. Hřebečské č. o. 3 v Moravské Třebové s manželi Janou a 
Ladislavem Dumovými, bytem Malé náměstí 14, Svitavy s tím, že 
byt bude předán k 01.08.2001 po zaplacení stanovené částky tj. 
360.000 Kč. Zbývající část nájemného ve výši 360.000 Kč bude 
hrazena dle splátkového kalendáře po dobu 20 let.   
 
Z:  Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 

 
 
V Moravské Třebové 01.09.2014 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát 
                místostarosta                                                                  místostarosta 


