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Usnesení 
 
z 88. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 05.02.2018 

od 18:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
3337/R/050218: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

3338/R/050218: 
 

uzavření dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. SYA-V-2001/2017 ze dne 03.03.2017 s 
Úřadem práce ČR, IČO 72496991 v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Radovan Zobač 
 
3339/R/050218: 
 

měsíční nájemné za 1 m2 podlahové plochy bytu v Moravské Třebové u bytů se 
sníženou kvalitou č. 3, 4, 5, 6, 7 a 8 v bytovém domě v části obce Boršov č. p. 73 
takto: 

 od 01.02.2018  ve výši 29 Kč za m2 u všech nově přidělených bytů 
 od 01.02.2018  ve výši 29 Kč za m2 u znovuschvalovaných nájemních smluv 

na dobu určitou 1 rok a méně, které končí v průběhu období od 01.02.2018 
do 31.05.2018 

 od 01.06.2018 ve výši 29 Kč za m2 u všech obsazených bytů s uzavřenou 
nájemní smlouvou na dobu neurčitou a na dobu určitou 1 rok a méně, které 
končí po datu 01.06.2018 
 

Rada města dále schvaluje měsíční nájemné za 1m2 podlahové plochy bytu v 
Moravské Třebové u bytu č. 2 v bytovém domě v části obce Boršov č. p. 73 od 
01.02.2018  ve výši 57 Kč za m2, popřípadě ve výši 60 Kč za m2, pokud bude 
provedena rekonstrukce nad 50.000 Kč. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 28.02.2018 
 
3340/R/050218: 
 

uzavření 9 smluv o běžných účtech města Moravská Třebová s Českou spořitelnou, 
a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00, Praha 4, IČO: 45244782, v souladu s 
předloženými návrhy. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města ruší: 
 
3341/R/050218: 
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své usnesení č. 3100/R/131117, kterým stanovila měsíční nájemné u bytů se 
sníženou kvalitou v bytovém domě v části obce Boršov č. p. 73. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 28.02.2018 
 
 
V Moravské Třebové 05.02.2018 
Zapsal: Stanislav Zemánek 
 

 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


