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Usnesení 
 
z 6. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.01.2019 od 

16:00 hod v: Zasedací místnosti, na: nám. T. G. Masaryka č. o. 29 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
129/R/210119: 
 

předložený program schůze rady města.                       
  
 

130/R/210119: 
 

přílohy pro rok 2019 ke smlouvě o podpoře a údržbě systému č. UMT-020116 (KANC 
38/2002) uzavřené dne 27.05.2002 s firmou CCA Group a. s., se sídlem Karlovo 
náměstí 288/17, 120 00 Praha 2, IČO: 25695312, podle předloženého návrhu. 
  

Z: Jana Zemánková 
T: 31.01.2019 
 
131/R/210119: 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné 
uzavření vlastní smlouvy a dohody o umístění stavby za účelem zřízení a 
provozování distribuční soustavy kabelového vedení NN  v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová na pozemku parc. č. 2425/1 s ČEZ Distribuce, a.s. IČO: 
24729035. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který 
bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou za úplatu formou jednorázové odměny ve výši ve výši 200 
Kč za každý započatý metr délkový zařízení uloženého v budoucím služebném 
pozemku, nejméně však 1 000 Kč. K této částce bude připočtena daň z přidané 
hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. Náklady spojené s 
uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
132/R/210119: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na: 
- byt č. 2 o velikosti 3 + 1 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové s xxx s 
platností od 01.02.2019   
- byt č. 3 o velikosti 2 + 1 v ul. Olomoucké č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx, s 
platností od 01.02.2019  
- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské Třebové s xxx, s 
platností od 01.02.2019  
- byt č. 3 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 21 v Moravské Třebové s xxx, 
s platností od 01.02.2019 
- byt č. 8 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové s xxx, s platností od 
01.02.2019 
- byt č. 9 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx, s platností od 
01.02.2019 
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- byt č. 5 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové s xxx, s platností 
od 01.02.2019  
- byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 v Moravské Třebové s xxx, 
s platností od 01.02.2019 
- byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové s xxx, 
s platností od 01.02.2019 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 28.02.2019 
 
133/R/210119: 
 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na: 
- byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské Třebové s xxx, s platností od 
01.02.2019 
- byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s xxx, 
s platností od 01.02.2019 
- byt č. 8 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s xxx, s platností od 
01.02.2019 
- byt č. 8 o velikosti 2 + 1 v ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové s xxx, s 
platností od 01.02.2019 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 28.02.2019 
 
134/R/210119: 
 

pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 92,10 m2 v domě č. p. 36 na nám. 
T. G. Masaryka č. o. 21 v Moravské Třebové Svatopluku Herůfkovi, IČO: 63407281, 
se sídlem 691 05 Zaječí, Dlážděná 382, za účelem zřízení vinárny. Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude 
stanoveno dle usnesení rady města č. 2532/031297.  
  

Z: Viera Mazalová 
T: 31.01.2019 
 
135/R/210119: 
 

záměr pachtu části pozemku parc. č. 1120/1 o výměře 26 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Sluneční, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u 
bytového domu. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
136/R/210119: 
 

pacht pozemku parc. č. 3461/4 o celkové výměře 370 m2, druh pozemku trvalý travní 
porost, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Sušice, společnosti 
AGRO Kunčina a.s., IČO: 25262084, se sídlem Kunčina č. p. 290, 569 24 Kunčina, 
za účelem zemědělského využití. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude stanoveno ve výši 2 % z 
průměrné ceny zemědělských pozemků, která je stanovena dle vyhlášky Ministerstva 
zemědělství č. 298/2014 Sb., v platném znění, pro katastrální území Moravská 
Třebová na 8,55 Kč/1m2. 
  

Z: Viera Mazalová 



 Město Moravská Třebová 3   

 Usnesení rady města ze dne  21.01.2019 

137/R/210119: 
 

záměr prodeje pozemku parc. č. 921/1 o výměře 368 m2, druh pozemku zahrada, 
pozemku parc. č. 921/2 o výměře 59 m2 druh pozemku zastavěná plocha, jehož 
součástí je stavba garáže bez č. p./č. e. a pozemku parc. č. 930/3 o výměře 2 m2, 
druh pozemku ostatní plocha vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Lázeňská.      
  

Z: Viera Mazalová 
 
138/R/210119: 
 

uzavření Smlouvy č. 05551721 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR na akci „Dezodorizace ČOV Linhartice“ se Státním fondem životního 
prostředí se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729, v souladu 
s předloženým návrhem. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
139/R/210119: 
 

- nákup energií - elektrické energie v hladině NN a zemního plynu v kategorii 
maloodběr a středoodběr - pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové 
organizace a obchodní společnost pro rok 2020 na Českomoravské komoditní burze 
Kladno, IČO: 49546392, se sídlem Kladno, PSČ 272 01, náměstí Sítná 3127, 
prostřednictvím dohodce FIN-servis, a.s., IČO: 26439573, se sídlem Kladno, PSČ 
272 01, Vrbenského 2040.  
- samostatný nákup elektrické energie v hladině VN pro příspěvkovou organizaci 
Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy, pro rok 2020 na 
Českomoravské komoditní burze Kladno, IČO: 49546392, se sídlem Kladno, PSČ 
272 01, náměstí Sítná 3127, prostřednictvím dohodce FIN-servis, a.s., IČO: 
26439573, se sídlem Kladno, PSČ 272 01, Vrbenského 2040. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
140/R/210119: 
 

změnu stávající kapacity sociální služby domov pro seniory ze 159 lůžek na 154 
lůžek (lůžková kapacita budovy A bude činit 100 lůžek a kapacita budovy D 54 lůžek, 
lůžkovou kapacitu odlehčovací služby v budově D v počtu 2 lůžek a lůžkovou 
kapacitu domova se zvláštním režimem - 23 lůžek). Změna a schválení lůžkových 
kapacit proběhne od data akceptace změn registrujícím orgánem tj. Odborem 
sociálních věcí Pardubického kraje. 
  

Z: Milan Janoušek 
 
 
Rada města souhlasí: 
 
141/R/210119: 
 

s výzvou Jiřímu Hrubému k předání bytu č. 3 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v 
Moravské Třebové z důvodu neplnění podmínek z usnesení č. 3354/R/190218, tj. 
nehrazení nájmu a nedodržování domovního řádu. 
  

Z: Viera Mazalová 
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T: 31.01.2019 
 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
 
142/R/210119: 
 

schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 14/2018 rozpočtu města, kterou byly 
změněny závazné ukazatele na rok 2018 takto (v tis. Kč): 
 

a) závazné ukazatele stanovené radě města 

  
  

Z: Dana Buriánková 
 
143/R/210119: 
 

schválit vnitřní předpis č. 1/2019, Zásady pro poskytování příspěvku z rozpočtu 
města Moravská Třebová na úpravu zevnějšku osobám, provádějícím občanské a 
slavnostní obřady, v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
144/R/210119: 
 

schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města 
Moravská Třebová v bodě 3 Hlavní účel a předmět činnosti organizace, kde v části 
předmět činnosti dojde k rozšíření poskytovaných sociálních služeb o sociální službu 
domov se zvláštním režimem a sociální službu odlehčovací služba dle předloženého 
návrhu. 
  

Z: Milan Janoušek 
 
145/R/210119: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 2570/1 o výměře 1.373 m2, druh pozemku trvalý 
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travní porost v obci a katastrálním území Moravská Třebová manželům xxx, bytem 
xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 164.760 Kč, kterou kupující uhradí 
před podpisem kupní smlouvy. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
146/R/210119: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 3664/11 o výměře 59 m2, druh pozemku trvalý travní 
porost v obci a kat. území Moravská Třebová, část Sušice xxx, bytem xxx za 
vzájemně sjednanou kupní cenu, která se skládá z kupní ceny ve výši 1.180 Kč a 
nákladů spojených s převodem nemovitosti ve výši 2.837 Kč.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
147/R/210119: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 3664/76 o výměře 55 m2, druh pozemku trvalý travní 
porost v obci a kat. území Moravská Třebová, část Sušice xxx, bytem xxx za 
vzájemně sjednanou kupní cenu, která se skládá z kupní ceny ve výši 1.100 Kč a 
nákladů spojených s převodem nemovitosti ve výši 2.644 Kč.     
  

Z: Viera Mazalová 
 
148/R/210119: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 3664/77 o výměře 37 m2, druh pozemku trvalý travní 
porost v obci a kat. území Moravská Třebová část města Sušice xxx, bytem xxx za 
vzájemně sjednanou kupní cenu, která se skládá z kupní ceny ve výši 740 Kč a 
nákladů spojených s převodem nemovitosti ve výši 1.779 Kč.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
149/R/210119: 
 

schválit prodej pozemku parc. č. 3618/3 o výměře 48 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, který vznikl geometrickým plánem č. 3059/307/2018 z původního pozemku 
parc. č. 3618/1 v obci a katastrálním území Moravská Třebová manželům xxx, bytem 
xxx za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 5.760 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy.   
  

Z: Viera Mazalová 
 
150/R/210119: 
 

schválit bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 674/1 o výměře 171 m2, druh pozemku 
trvalý travní porost a pozemku parc. č. 3808/24 o výměře 106 m2, druh pozemku 
trvalý travní porost vše v obci a Moravská Třebová a katastrálním území Boršov z 
vlastnictví xxx, bytem xxx a xxx, bytem xxx do vlastnictví Města Moravská Třebová s 
tím, že náklady spojené s převodem uhradí město.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
151/R/210119: 
 

schválit vklad majetku města inv. č. 3082 TS – vodovod – ul. Dr. Loubala v 
pořizovací ceně 288.529,60 Kč do svazku obcí Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska, IČO: 72053453, se sídlem Nádražní 1430/6, Moravská Třebová 
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za podmínek § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
152/R/210119: 
 

využít předkupního práva ve věci koupě:  
- pozemku st. p. č. 340 o výměře 235 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří 
- na pozemku stojí stavba bez čp/če, jiná stavba,  
- pozemku st. p. č. 341 o výměře 199 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří 
- na pozemku stojí stavba bez čp/če, jiná stavba, 
- pozemku st. p. č. 374 o výměře 314 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří 
- na pozemku stojí stavba bez čp/če, jiná stavba a  
- pozemku st. p. č. 375 o výměře 247 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří 
- na pozemku stojí stavba Linhartice č. p. 227, jiná stavba  
vše v katastrálním území Linhartice z vlastnictví MILNEY státního podniku v likvidaci, 
se sídlem Praha 6, Řepy, Třanovského 622/11, PSČ 163 04, IČO: 00016187.        
  

Z: Viera Mazalová 
T: 15.02.2019 
 
153/R/210119: 
 

schválit podání žádosti o koupi:  
- pozemku parc. č. 3344 o výměře 16 m2, druh pozemku ostatní plocha 
- pozemku parc. č. 3345 o výměře 3 096 m2, druh pozemku ostatní plocha 
- pozemku parc. č. 3346 o výměře 123 m, druh pozemku ostatní plocha  
- pozemku parc. č. 3389 o výměře 1 850 m, druh pozemku ostatní plocha  
vše v katastrálním území Linhartice.   
  

Z: Viera Mazalová 
T: 15.02.2019 
 
154/R/210119: 
 

schválit podání žádosti o dotaci na obnovu místní komunikace ulice Nerudovy z 
dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj č. 117D8230A – Podpora obnovy 
místních komunikací. 
  

Z: Miroslav Netolický 
 
 
Rada města bere na vědomí: 
 
155/R/210119: 
 

předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.          
 156/R/210119: 
 

rezignaci Miroslava Kužílka na členství v komisi památkové péče rady města. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
157/R/210119: 
 

rezignaci Milady Horákové na členství v komisi sbor pro občanské záležitosti. 
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Z: Stanislav Zemánek 
 
158/R/210119: 
 

předložený ceník prací Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. pro rok 2019. 
  
 

159/R/210119: 
 

předložené stanovisko k vnitřnímu předpisu č. 3/2018, Pravidla pro poskytování 
příplatku za vedení, osobního, zvláštního a specializačního příplatku ředitelům 
příspěvkových organizací zřizovaných městem Moravská Třebová. 
  
 

160/R/210119: 
 

odvolaní xxx proti výzvě k předání bytu č. 3 na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v 
Moravské Třebové. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
161/R/210119: 
 

informace o porušení smluvních povinností firmy Genext a.s., IČO: 25733699, 
vyplývající ze smlouvy ORM č. 45-2018 ze dne 03.10.2018 
(Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého, Moravská Třebová), a to nepředložením 
originálu či úředně ověřené kopie pojistné smlouvy. Zmíněné porušení smluvních 
podmínek opravňuje objednatele díla k odstoupení od smlouvy. 
  

 
 
Rada města jmenuje: 
 
162/R/210119: 
 

následující členy komisí rady města: 
1. Samosprávná komise Boršov 
- Libor Štol 
- Pavel Slezák 
- Josef Němec 
- Tomáš Brunclík 
2. Komise bytová 
- Milan Ebert 
3. Komise pro informační a komunikační technologie 
- Jiří Kvapil  
- Radek Doležel 
4. Komise dopravní 
- Roman Neuer 
 
5. Komise prevence kriminality 
- Miloš Elfmark 



 Město Moravská Třebová 8   

 Usnesení rady města ze dne  21.01.2019 

6. Komise pro výchovu a vzdělávání 
- RSDr. Petr Vomela 
- Mgr. Jiří Vokál 
7. Komise životního prostředí 
- Jaroslav Neuman 
8. Samosprávná komise Sušice 
- Oldřich Konečný 
9. Komise pro kulturu, sport a volný čas 
- Petr Matoušek 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
163/R/210119: 
 

následující členy komisí rady města: 
1. komise pro investice a strategické plánování  
- Milan Štrajt 
2. komise bytová 
- Marie Navrátilová 
3. komise památkové péče 
- Věra Nováková  
- Ing. Marie Moravcová 
- Mgr. Jaroslava Skácelíková 
4. samosprávná komise Udánky 
- Ing. Zdeněk Šunka 
- Jan Vojta 
- Stanislava Hanáčková 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
164/R/210119: 
 

následující zástupce zřizovatele ve školských radách u základních škol: 
 
Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy: 
- Ing. Miloš Mička 
- Ludmila Koláčková 
 
Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy: 
- Ing. Miloš Mička 
- Mgr. Ivana Jirková 
 
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy: 
- Ing. Miloš Mička 
  

Z: Dana Buriánková 
 
165/R/210119: 
 

Ing. Danielu Maixnerovou, místostarostku města Moravská Třebová, členkou 
redakční rady Moravskotřebovského zpravodaje. Do kompetencí místostarostky 
města patří mimo jiné městský informační systém, zahrnující Moravskotřebovský 
zpravodaj a komunikaci s veřejností.  
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Z: Jana Zemánková 
T: 31.01.2019 
 
 
Rada města odvolává: 
 
166/R/210119: 
 

členy školských rad základních škol jmenovaných zřizovatelem před uplynutím jejich 
funkčního období:  

Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy: 
- JUDr. Miloš Izák 
- PaedDr. Hana Horská 

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy: 
- JUDr. Miloš Izák 
- Josef Odehnal 

Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy: 
- JUDr. Miloš Izák 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Rada města vyhlašuje: 
 
167/R/210119: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku "Obnova střechy domu nám. TGM 
37/19, 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  
- 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 
 
2. Hodnotící komisi ve složení: 
- Ing. Tomáš Kolkop – člen, Ing. Daniela Maixnerová - náhradník 
- JUDr. Miloš Izák – člen, Mgr. Miroslav Muselík - 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 
 
168/R/210119: 
 

v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého 
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku "Obnova oken a fasády západní 
strany zámku, Zámecké nám. č. p. 185, Moravská Třebová" a schvaluje: 
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1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou pro obnovu oken a fasády: 
- Miroslav Lopour, Piaristická 136/3, 571 01 Moravská Třebová, IČO:16207203  
- 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 
 
2. Hodnotící komisi ve složení: 
- Ing. Tomáš Kolkop – člen, Ing. Daniela Maixnerová - náhradník 
- JUDr. Miloš Izák – člen, Mgr. Miroslav Muselík - 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 ukládá: 
 
169/R/210119: 
 

vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství nechat zpracovat 
znalecký posudek na pozemek parc. č. 111 o výměře 5.624 m2, druh pozemku 
ovocný sad v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové. 
  

Z: Viera Mazalová 
T: 08.02.2019 
 
170/R/210119: 
 

ředitelce Kulturních služeb města zpracovat a předložit radě města koncepci kultury v 
Moravské Třebové. 
  

Z: Hana Horská 
T: 08.02.2019 
 
171/R/210119: 
 

starostovi města písemně upozornit zhotovitele firmu Genext a.s., IČO: 25733699, na 
neplnění smluvních podmínek spočívající v nepředložení platné a účinné pojistné 
smlouvy předmětu díla (bod 21.4 smlouvy ORM č. 45-2018, Rekonstrukce bazénu 
ZŠ Palackého, Moravská Třebová). Jako přiměřená lhůta k nápravě je stanoveno 10 
dnů. 
  

Z: Tomáš Kolkop 
 
 
Rada města stanovuje: 
 
172/R/210119: 
 

cenu služeb, poskytovaných městem Moravská Třebová v rámci občanských obřadů, 
ve výši 800 Kč/1 obřad s platností od 01.03.2019. 
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Z: Ivana Radimecká 
 
173/R/210119: 
 

dnem pro konání občanských obřadů sobotu, 09:00 – 14:00 hod. a místem pro 
konání občanských obřadů obřadní síň radnice a rytířský sál zámku v Moravské 
Třebové s platností od 01.03.2019. 
  

Z: Ivana Radimecká 
 
174/R/210119: 
 

následující výši odměn osobám činným při občanských a slavnostních obřadech 
takto: 
a) ceremoniářka .......    50 Kč/1 obřad  
b) hudebníci ………… 400 Kč za 1. obřad + 200 Kč za každý další obřad 
c) přednášející ……..  150 Kč/1 obřad   
s platností od 01.03.2019. 
  

Z: Ivana Radimecká 
 
 
V Moravské Třebové 21.01.2019 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Kolkop 
starosta města 

 
 
 

Ing. Miloš Mička  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


