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Zápis 

 

ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo 20. července 2015 

v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké od 15 hodin. 

 

Přítomni: 17 členů – dle prezenční listiny, tajemník MěÚ   

 

Omluveni:  Ing. Kolkop, Ing. König, Mgr. Cápal, p. Truhlář  

 

Předsedající: JUDr. Miloš Izák, starosta  

 

Zapisovatelka: Bc. Petra Jiroušová  

 

Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č.  180/Z/200715 – 183/Z/220715  

 

Ověřovatelé zápisu: pí Horáková, Ing. Blahová  

Pro zvolení ověřovatelů – 15, 1se zdržel  

 

Návrhová komise: RNDr. Ošťádal, Ing. Jílek, Mgr. Vágner 

Pro zvolení návrhové komise – 15, 1 se zdržel  

 

Starosta města přivítal zastupitele, vedoucí odborů a občany. Dnešní zasedání Zastupitelstva 

města Moravská Třebová bylo řádně svoláno 15.07.2015 a informace o místě a době konání 

zasedání a navrženém programu jeho jednání byla zveřejněna na úřední desce městského 

úřadu 10.07.2015 a následně na výlepových plochách, tedy v souladu se zákonem o obcích. 

Na dnešním zasedání zastupitelstva města je přítomno 17 členů zastupitelstva města, což je 

nadpoloviční většina, tudíž zastupitelstvo je usnášeníschopné. Omluvili se Ing. Kolkop, Ing. 

König, Mgr. Cápal, p. Truhlář.  

 

Program: 

 

1. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14165423 o poskytnutí podpory ze SFŽP 

ČR v rámci OPŽP Moravská Třebová – Realizace úspor energie – ZŠ 

Palackého, Moravská Třebová  

2. Finanční dary občanům za práci ve výborech zastupitelstva města za rok 2014  

3. Dodatek č. 8 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1012/S v rámci realizace 

dotačního projektu „Cesta od renesance k baroku“ 

 

Pro schválit program jako celek – 17 

Přijato usnesení č. 180/Z/200715  

 

Starosta - Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva byl ověřen, uložen k nahlédnutí na 

sekretariátě starosty a nebyly k němu podány žádné připomínky, tudíž se považuje za 

schválený.  

 

Upozorňuji přítomné, že ze zasedání ZM bude pořizován hlasový záznam. Tento záznam 

bude sloužit k pořízení zápisu a současně zveřejněn na webu města www.mtrebova.cz za 

účelem informování veřejnosti o činnosti ZM. Přítomní občané mají právo vznést námitku 

proti pořizování záznamu při jejich vystoupení, a to v případě ochrany osobních údajů.  
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Připomínky a náměty, občané: 

Bez připomínek.  

 

Tisk č. 1 – Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14165423 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR 

v rámci OPŽP Moravská Třebová – Realizace úspor energie – ZŠ Palackého, Moravská 

Třebová  

Pro schválit uzavření dodatku  – 17  

Přijato usnesení č. 181/Z/200715  

 

Tisk č. 2 – Finanční dary občanům za práci ve výborech zastupitelstva města za rok 2014  

Pro schválit finanční dary – 16, 1 se zdržel  

Přijato usnesení č. 182/Z/200715  

 

Tisk č. 3 – Dodatek č. 8 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1012/S v rámci realizace 

dotačního projektu „Cesta od renesance k baroku“  

Pro schválit uzavření dodatku – 17 

Přijato usnesení č. 183/Z/200715  

 

Různé:  

Starosta – poděkoval přítomným za účast o pozval na Moravskotřebovský Bramborák, který 

se koná v sobotu 25.07.2015.  

 

Konec 15:12 hod.  

 

V Moravské Třebové, 20.07.2015 

Zapsala: Bc. Petra Jiroušová   

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

Milada Horáková         …………………….. 

 

 

  

 

Ing. Daniela Blahová        …….……………….. 

JUDr. Miloš Izák 

      starosta města 


