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Usnesení 
 
z 61. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.01.2017 

od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
2221/R/230117: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

2222/R/230117: 
 

změnu názvu Fotofestivalu Moravská Třebová na Fotofestival Rudolfa Zukala 
Moravská Třebová s podmínkou dodání písemného souhlasu přímých příbuzných 
Rudolfa Zukala (dcery a syna). 
  

Z: František Žáček 
 
2223/R/230117: 
 

bezplatné přidělení parkovací karty na roky 2017 a 2018 dle nařízení rady města č. 
1/2009 a ustanovení odst. 8 Ceníku předsedům samosprávných komisí Boršov a 
Udánky z důvodu veřejného zájmu. 
  

Z: Pavel Šafařík 
 
2224/R/230117: 
 

uzavření Smlouvy o zajištění reklamy, předmětem které je zveřejnění reklamy města 
v tiskovinách vydávaných poskytovatelem v rámci projektu „Půjčovny kol ČD v 
Pardubickém kraji 2017“, se společností České dráhy, a.s. se sídlem v Praze 1, 
Nábřeží L. Svobody 1222, IČO: 70994226, podle předloženého návrhu.  
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.01.2017 
 
2225/R/230117: 
 

bezplatné použití znaku města společností České dráhy, a.s. se sídlem v Praze 1, 
Nábřeží L. Svobody 1222, IČO: 70994226 pro potřeby zpracování propagačního 
materiálu vydávaného v rámci projektu „Půjčovny kol ČD v Pardubickém kraji 2017“. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.01.2017 
 
2226/R/230117: 
 

uzavření smlouvy o pronájmu a nadstandardním servisněmateriálovém zajištění 
tiskových zařízení IQPrint*Premium s firmou Print Partners s.r.o., Na Maninách 
876/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 47547588 podle předloženého návrhu. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 28.02.2017 
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2227/R/230117: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na 
nám. T. G. Masaryka č. o. 35 s platností od 01.02.2017. Nájemní smlouva bude 
prodloužena vždy o 1 měsíc v případě úhrady splátky dluhu na nájmu a úhrady 
nájmu za příslušný kalendářní měsíc.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
2228/R/230117: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na:  

1.  byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na ul. nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové 
s platností od 01.02.2017  
2.  byt č. 8 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 
01.02.2017   
3.  byt č. 5 o velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové s platností od 
01.02.2017  

4.  byt č. 2 o velikosti 3 + 1 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové s 
platností od 01.02.2017 s podmínkou úhrady dluhu na nájmu před podpisem nové 
nájemní smlouvy  
5.  byt č. 3 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 21 v Moravské Třebové s 
platností od 01.02.2017  

6.  byt č. 9 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s platností od 
01.02.2017 
7.  byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské Třebové s platností 
od 01.02.2017 
8.  byt č. 17 o velikosti 2 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností 
od 01.02.2017. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2229/R/230117: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na:  

1.  byt č. 9 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 
01.02.2017  
2.  byt č. 5 o velikosti 3 + 1 na ul. nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové 
s platností od 01.02.2017.  

  
  

Z: Viera Mazalová 
 
2230/R/230117: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na 
ul. Bránské č. o. 10 v Moravské Třebové.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
2231/R/230117: 
 

záměr pronájmu nebytového prostoru o výměře 33,9 m2 v domě č. p. 207 na 
Zámeckém náměstí č. o. 6 v Moravské Třebové. Smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady 
města č. 2532/031297.      
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Z: Viera Mazalová 
 
2232/R/230117: 
 

pronájem nebytového prostoru o výměře 80 m2 v domě č. p. 34 na nám. T. G. 
Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové firmě KÖNIG LS s.r.o., IČO: 2628997, se 
sídlem Zenklova 454/36, 180 00  Praha - Libeň, za účelem propojení sousedního 
nebytového prostoru v předmětném domě a rozšíření sortimentu o džínové zboží a 
prádlo. S propojením nebytových prostor rada města vydává souhlas za podmínek, 
že stavební úpravy provede nájemce na své náklady a po skončení nájmu bude 
nebytový prostor uveden do původního stavu. Smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady 
města č. 2532/031297. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2233/R/230117: 
 

záměr pronájmu nebytového prostoru o výměře 30,9 m2 v domě č. p. 207 na 
Zámeckém náměstí č. o. 6 v Moravské Třebové. Smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady 
města č. 2532/031297. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2234/R/230117: 
 

s účinností od 01.01.2017 pronájem garážových stání v prvním podzemním podlaží  
v objektu penzionu na ul. Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové na dobu neurčitou s 
měsíční výpovědní lhůtou za cenu 600 Kč včetně DPH za měsíc a jedno stání.  
Město Moravská Třebová uděluje plnou moc k uzavírání nájemních smluv jménem 
města Moravská Třebová organizaci města Technickým službám Moravská Třebová 
s.r.o. Platby za nájemné budou poukazovány přímo na účet města Moravská 
Třebová. Vozidla města Moravské Třebové a jeho příspěvkových organizací budou  
od poplatku za garážové stání osvobozena. Podmínkou nájemní smlouvy je 
uzavřené havarijní pojištění za parkované vozidlo.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
2235/R/230117: 
 

předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - zámecké kavárny, 
kterou schválila rada města usnesením č. 1275/R/250116. 
  

Z: František Žáček 
 
2236/R/230117: 
 

pacht části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 63 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, za účelem zřízení zahrady u bytového domu. Pachtovní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude 
stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/R/050405, bod 2. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2237/R/230117: 
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uzavření nájemní smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 430/1 o celkové výměře 260 
m2, druh pozemku ostatní plocha a pozemku  parc. č. 1964/2 o celkové výměře 36 
m2, druh pozemku trvalý travní porost, oba v obci a katastrálním území Linhartice se 
Státním pozemkovým úřadem, IČO:  01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 
Praha 3 - Žižkov, dle předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2238/R/230117: 
 

záměr pachtu pozemků parc. č. 3356/2 o celkové výměře 16 459 m2, parc. č. 
2771/56 o celkové výměře 7 304 m2, parc. č. 2771/62 o celkové výměře 1995 m2,  
parc. č. 2771/63 o celkové výměře 4158 m2, parc. č. 2771/65 o celkové výměře 1745 
m2, parc. č. 2771/67 o celkové výměře 1592 m2, parc. č. 2763/5 o celkové výměře 11 
m2, parc. č. 2763/8 o celkové výměře 176 m2, parc. č. 2763/6 o celkové výměře 356 
m2 všechny v obci a v katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Svitavské a 
pozemku parc. č. 4167 o celkové výměře 13 426 m2, v obci Moravská Třebová a 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové za účelem zemědělského využití. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2239/R/230117: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 2613/43 o výměře 64 m2, druh pozemku ovocný sad 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Udánky.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
2240/R/230117: 
 

 záměr bezúplatného převodu pozemku parc. č. 2555/14 o výměře 93 m2, druh 
pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Předměstí, ul. Nádražní z majetku města do vlastnictví Pardubického kraje, se 
sídlem Komenského nám. 125, Pardubice.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
2241/R/230117: 
 

předloženou smlouvu o zřízení služebnosti pro stavbu „Moravská Třebová – 
odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova dodatek č. 1, ČS Boršov“ na pozemcích 
parc. č.  1737/2, parc. č.  2835/3, parc. č.  2835/8, parc. č. 2835/10 vše v 
katastrálním území Moravská Třebová a pozemcích parc. č.  758/2, parc. č. 759, 
parc. č. 4714 v rozsahu dle geometrického plánu číslo GP 591-014/2015 ze dne 14. 
1. 2015 a GP 2896-583/2016 ze dne 4. 11. 2016 vše v katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové, obec Moravská Třebová  mezi Povodím Moravy s.p., se sídlem 
Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013 jako povinným a Městem Moravská 
Třebová jako oprávněným na dobu neurčitou za úhradu ve výši 122.969 Kč.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
2242/R/230117: 
 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SN-TSMT/14/2016 s vítězem zadávacího 
řízení, podnikatelem Lubošem Němcem, Radišov 12, 571 01 Moravská Třebová; IČ: 
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18879438, na veřejnou zakázku „Rozdělení bytu č. 2 na dvě bytové jednotky, nám. 
T. G. Masaryka č. o. 25, Moravská Třebová“, v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
2243/R/230117: 
 

vnitřní předpis města č. 01/2017, Pravidla k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro 
odpadové hospodářství ve městě, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města neschvaluje: 
 
2244/R/230117: 
 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 389/1 o celkové výměře 5.882 m2, (jednalo by 
se cca o 40 m2) druh pozemku ostatní plocha vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Dukelská.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
2245/R/230117: 
 

záměr bezúplatného převodu pozemku parc. č. 1410/4 o výměře 305 m2, pozemku 
parc. č. 1410/6 o výměře 38 m2 a pozemku parc. č. 1410/8 o výměře 70 m2 vše v 
obci a kat. území Moravská Třebová, ul. Komenského z majetku města do vlastnictví 
Pardubického kraje se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města souhlasí: 
 
2246/R/230117: 
 

s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 399 ze dne 08.07.2013, 
uzavřené mezi Městem Moravská Třebová v zastoupení Technickými službami 
Moravská Třebová s.r.o. a panem V. dohodou ke dni 28.02.2017.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města nesouhlasí: 
 
2247/R/230117: 
 

s dočasným umístěním mobilních kontejnerů na textil společnosti CORETEX CZ SE 
se sídlem Pobřežní 394/12, 186 00 Praha - Karlín, IČO: 02058031 na území města v 
rámci projektu Mobileco. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2248/R/230117: 
 

s vybudováním bezbariérového nájezdu (rampy) a schodiště na pozemku parc. č. 
255 ve vlastnictví města Moravská Třebová pro objekt č. p. 210, na ul. Bránské, který 
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je součástí pozemku parc. č. 6/3  vše v obci a kat. území Moravská Třebová dle 
předloženého návrhu ing. Tomáše Kolkopa, se sídlem podnikání Lanškrounská 
250/63, 571 01 Moravská Třebová. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města nedoporučuje: 
 
2249/R/230117: 
 

po projednání návrhu Komise životního prostředí rady města ze dne 15.12.2016 
regulovat používání zábavní pyrotechniky na území města formou obecně závazné 
vyhlášky. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.01.2017 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
2250/R/230117: 
 

schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 12/2016 rozpočtu města, kterou byly 
změněny závazné ukazatele na rok 2016 takto (v tis. Kč): 
 

závazné ukazatele stanovené radě města 

  
  

Z: Dana Buriánková 
 
2251/R/230117: 
 

schválit měsíční odměny a příplatky neuvolněným členům zastupitelstva města s 
účinností od 01.03.2017 takto: 
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- odměna neuvolněnému místostarostovi  ……………. 24.098 Kč 
- odměna členu rady ……………………………………..   2.207 Kč 
- odměna předsedovi výboru zastupitelstva města …..   1.829 Kč 
- odměna předsedovi komise rady města ……………..   1.444 Kč 
- odměna členu výboru zastupitelstva města …..……..      805 Kč 
- odměna členu komise rady města ……………………      805 Kč 
- odměna členu zastupitelstva města ………………….      510 Kč 
- příplatek podle počtu obyvatel ………………………..      399 Kč 

Příslušná odměna náleží:  
- novému členu zastupitelstva ode dne, kdy se stal členem zastupitelstva 
- členu zastupitelstva ode dne, kdy byl zvolen do příslušné funkce. 
V případě souběhu výkonu několika funkcí bude neuvolněnému členovi 
zastupitelstva města poskytnuta měsíční odměna podle funkce, za kterou lze 
poskytnout nejvyšší odměnu. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
2252/R/230117: 
 

schválit vklad majetku města inv. č. 3008 TS – vodovod – Strážnického III. etapa v 
pořizovací ceně 1.118.068,92 Kč do dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska, IČO: 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. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2253/R/230117: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 3633/15 o výměře 239 m2, druh pozemku trvalý 
travní porost v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 28.680 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy.       
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
2254/R/230117: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
  
 

2255/R/230117: 
 

předloženou zprávu z jednání Komise památkové péče rady města dne 16.01.2017. 
  
 

2256/R/230117: 
 

předložené stanovisko kulturní komise rady města ke koncepci kultury zpracované 
MgA. et Mgr. Františkem Žáčkem, ředitelem Kulturních služeb města Moravská 
Třebová. 
  
 

2257/R/230117: 



 Město Moravská Třebová 8   

 Usnesení rady města ze dne  23.01.2017 

 

předloženou zprávu za rok 2016 o poskytování informací, dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, Městským úřadem Moravská Třebová. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.01.2017 
 
2258/R/230117: 
 

informaci o zpracování kronikářských zápisů za roky 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 
PhDr. Františkem Matouškem. 
  
 

2259/R/230117: 
 

informaci o průběhu zpracování Plánu odpadového hospodářství města Moravská 
Třebová na období let 2017 – 2021. 
  

Z: Pavel Báča 
 
2260/R/230117: 
 

doplnění tisku č. 21 - potvrzení usnesení, o obdrženou žádost ze dne 18.01.2017 o 
přehodnocení usnesení rady města č. 1420/R/210316.       
  

 
 
Rada města pověřuje: 
 
2261/R/230117: 
 

PhDr. Františka Matouška zpracováním chybějících kronik města za roky 1976 - 
2003. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
2262/R/230117: 
 

jednatelku Technických služeb Moravská Třebová s.r.o., Bc. Gabrielu Horčíkovou, k 
podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SN-TSMT/14/2016 s vítězem zadávacího 
řízení, podnikatelem Lubošem Němcem, Radišov 12, 571 01 Moravská Třebová; 
IČO: 18879438, na veřejnou zakázku „Rozdělení bytu č. 2 na dvě bytové jednotky, 
nám. T. G. Masaryka č. o. 25, Moravská Třebová“. 
  

Z: Gabriela Horčíková 
 
 
Rada města potvrzuje: 
 
2263/R/230117: 
 

své usnesení č. 1420/R/210316, kterým neschválila uzavření nájemní smlouvy na byt 
č. 7 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové.      
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města vyhlašuje: 
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2264/R/230117: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku "Demolice objektu Speciální základní 
školy na ul. Nové v Moravské Třebové" a schvaluje: 

1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: 
- STRABAG a.s., Zábřežská 74, 787 24 Šumperk, IČO: 60838744  
- SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, 393 01 
Pelhřimov, K Silu 1143, IČO: 48035599  
- BISA s.r.o., Pospíšilova 378, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25863258  
- PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČO: 27742741  
- VSJ mechanizace s.r.o., Dvorská 2298/19c, 789 01 Zábřeh, IČO: 27834972  
- VINASTAV s.r.o., Pátkova 831/7, 180 00 Praha 8, IČO: 28525264 

2. Hodnotící komisi ve složení: 
- Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník 
- Ing. Daniela Blahová – člen, Ing. Miloš Mička - náhradník  
- Eva Štěpařová – člen, Karel Musil - náhradník  

3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 

- celková nabídková cena včetně DPH - 100 % 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
2265/R/230117: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku "Obnova střechy domu ul. Bránská 
42/10, Moravská Třebová" a schvaluje: 
1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou pro obnovu oken a fasády: 
- Miroslav Lopour, Piaristická 136/3, 571 01 Moravská Třebová, IČO:16207203  
- MATI - Moravia s.r.o., Koclířov 204, 569 11 Koclířov u Svitav, IČO:25969161  
- Cyril Jirouš, Karla Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová, IČO:47486180 
- Josef Šťastný, Brněnská 50/45, 571 01 Moravská Třebová, IČO:11097442 
- KOLP, s.r.o., Kamenná 1016/4b, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 60110066 
- JS Moravská Třebová s.r.o., 571 01, Linhartice č. p. 60, IČO: 28811852 
- Bromach spol. s.r.o., Dobrovského 83, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, 
IČO: 27467520 
 
2. Hodnotící komisi ve složení: 
- Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník 
- Ing. Daniela Blahová – člen, Miroslav Jurenka - náhradník  
- Eva Štěpařová – člen, Karel Musil - náhradník  
 
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: 
- celková nabídková cena včetně DPH - 100 % 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města ruší: 
 
2266/R/230117: 
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své usnesení č. 1831/260505, kterým schválila s účinností od 1. 6. 2005 pronájem 
garážových stání v prvním podzemním podlaží v objektu penzionu na ul. Svitavské č. 
o. 24 v Moravské Třebové na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou za cenu 
600 Kč včetně DPH za měsíc a jedno stání s tím, že udělila plnou moc k uzavírání 
nájemních smluv jménem města Moravská Třebová příspěvkové organizaci Sociální 
služby města Moravská Třebová.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
2267/R/230117: 
 

své usnesení č. 2172/R/121216, kterým schválila pacht části pozemku parc. č. 
1347/1 o výměře 63 m2, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, za účelem 
zřízení zahrady u bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou, s tří měsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení 
rady města č. 1737/R/050405, bod 3. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
2268/R/230117: 
 

své usnesení č. 1719/R/040716, kterým schválila předloženou smlouvu o zřízení 
služebnosti pro stavbu „Moravská Třebová – odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova 
dodatek č. 1, ČS Boršov“ na pozemcích parc. č.  1737/2, parc. č.  2835/3, parc. č.  
2835/8, parc. č. 2835/10 vše v katastrálním území Moravská Třebová a pozemcích 
parc. č.  758/2, parc. č. 759, parc. č. 4714 v rozsahu dle geometrického plánu číslo 
GP 591-014/2015 ze dne 14. 1. 2015 a GP 2703-017/2015 ze dne 29. 1. 2015 vše v 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, obec Moravská Třebová mezi 
Povodím Moravy s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013 
jako povinným a Městem Moravská Třebová jako oprávněným na dobu neurčitou za 
úhradu ve výši 122.969 Kč.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města ukládá: 
 
2269/R/230117: 
 

vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství předložit do rady města 
aktuální stav bytového fondu města s důrazem na historické centrum města. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 20.03.2017 
 
 
 
Rada města odkládá: 
 
2270/R/230117: 
 

projednání tisku č. 05, Koncepce kultury města. 
  

Z: František Žáček 
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V Moravské Třebové 23.01.2017 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


