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Usnesení 
 

ze 109. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 
24.09.2018 od 16:00 hod v: Zasedací místnosti, na: Radnici 

  
 
Rada města schvaluje: 
 
4031/R/240918: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

4032/R/240918: 
 

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 85/2 o výměře cca 35 m2, kultura ostatní 
plocha, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Komenského. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
4033/R/240918: 
 

schválit předloženou Dohodu o narovnání mezi městem Moravská Třebová a 
Kongregací Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka z 
Assisi  IČ: 00406171se sídlem Hrnčířská 127/12, 779 00 Olomouc zastoupenou S. 
Miriam Zikešovou, generální představenou ve věci nemovitostí v areálu Sociálních 
služeb města Moravská Třebová.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
4034/R/240918: 
 

schválit rozpočtové opatření 10/2018 rozpočtu města: 
 
Financování - zdroje 
Třída 8 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku finančních 
prostředků na běžných účtech a účelových fondech) 2.500.000 Kč 
Celkové rozpočtové zdroje 2.500.000 Kč 
 
Rozpočtové výdaje 
Třída 5 Běžné výdaje - Dohoda o narovnání s Kongregací Sester Neposkvrněného 
Početí Panny Marie 2.500.000 Kč 
 Celkové rozpočtové potřeby 2.500.000 Kč 
  

Z: Dana Buriánková 
 
4035/R/240918: 
 

schválit prodej:   
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- id. podíl o vel. 1701/10000 na pozemku parc. č. 1367/1 za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 23.265 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy  
- id. podíl o vel. 1603/10000 na pozemku parc. č. 1367/1 za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 21.923 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy 
- id. podíl o vel. 1701/10000 na pozemku parc. č. 1367/1 za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 23.265 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy 
- id. podíl o vel. 1681/10000 na pozemku parc. č. 1367/1 za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 22.989 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy             
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
V Moravské Třebové 24.09.2018 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 
 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta města  místostarosta města 
 


