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 Usnesení rady města ze dne  24.06.2019 

Usnesení 
 
z 17. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 24.06.2019 

od 19:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká č.o. 2 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
682/R/240619: 
 
předložený program schůze rady města. 
  
683/R/240619: 
 
záměr pachtu části pozemku parc. č. 994/2 o výměře 39 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Tyršova, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u 
bytového domu.  
  
Z: Viera Mazalová 
 
684/R/240619: 
 
výpůjčku částí pozemků: 
parc. č. 2146 o celkové výměře 1546 m2, jedná se o 15 m2, 
parc. č. 2143 o celkové výměře 3377 m2, jedná se o 106 m2, 
parc. č. 2142 o celkové výměře 1084 m2, jedná se o 64 m2, 
parc. č. 2141 o celkové výměře 2995 m2, jedná se o 178 m2, 
parc. č. 2134 o celkové výměře 291 m2, jedná se o 122 m2, 
parc. č. 2175 o celkové výměře 692 m2, jedná se o 683 m2, 
parc. č. 2131 o celkové výměře 2334 m2, jedná se o 1659 m2, 
parc. č. 2132 o celkové výměře 2095 m2, jedná se o 257 m2, 
parc. č. 2129 o celkové výměře 3500 m2, jedná se o 427 m2, 
parc. č. 2127 o celkové výměře 425 m2, jedná se o 411 m2, 
parc. č. 2124/1 o celkové výměře 4542 m2, jedná se o 887 m2, 
parc. č. 2126/4 o celkové výměře 2120 m2, jedná se o 543 m2, 
vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 
65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, v souvislosti se stavbou 
"I/35 Moravská Třebová, sanace skalní stěny VD-ZDS + IČ +AD", která bude 
realizována Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na 
dobu určitou, dle předloženého návrhu. 
  
Z: Viera Mazalová 
 
685/R/240619: 
 
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. 
Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové s xxx, bytem xxx. Nájemní smlouva bude 
prodloužena vždy o 1 měsíc v případě pravidelné měsíční úhrady nájemného a 
splátky dluhu na nájmu v dohodnuté výši. 
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Z: Viera Mazalová 
 
Rada města jmenuje: 
 
686/R/240619: 
 
Janu Jedličkovou členkou Komise památkové péče rady města. 
  
Rada města pověřuje: 
 
687/R/240619: 
 
Mgr. Petra Kočího řízením příspěvkové organizace města Kulturní služby města 
Moravská Třebová od 01.07.2019 do data jmenování nového/nové ředitele/ředitelky 
organizace. 
  
 
V Moravské Třebové 24.06.2019 
Zapsal: Tereza Sísová 

 
 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Kolkop 
starosta města 

 
 
 

Ing. Miloš Mička  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
 


