
 Město Moravská Třebová 

 Usnesení zastupitelstva města ze dne 08.11.2010 

Usnesení  
 

z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se 
konalo dne 08.11.2010 od 15.00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy 
v Moravské Třebové za účasti 21 členů zastupitelstva města. 
 
 
Zastupitelstvo m ěsta schvaluje:  
 
  1/Z/081110 Předložený program jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města 

Moravská Třebová. 
 

  2/Z/081110 Měsíční odměny a příplatky neuvolněným členům zastupitelstva města 
ve výši,  stanovené usnesením zastupitelstva města  č. 540/Z/020209 ze 
dne 02.02.2009, a to od 01.11.2010. 

Příslušná odměna náleží 
- novému členu zastupitelstva ode dne, kdy se stal členem 

zastupitelstva 
- členu zastupitelstva ode dne, kdy byl zvolen do příslušné funkce 

V případě souběhu výkonu několika funkcí bude neuvolněnému členovi 
zastupitelstva města poskytnuta měsíční odměna podle funkce, za 
kterou lze poskytnout nejvyšší odměnu. 
 
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 
 

  3/Z/081110 Následující změnu zástupce města ve svazku obcí Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska: 
- odvolává RNDr. Josefa Ošťádala 
- deleguje Ing. Pavla Brettschneidera, místostarostu města 
 
Z: místostarosta města 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta potvrzuje:  
 
  4/Z/081110 Následující  zastupování města 

a) ve Sdružení obcí Moravskotřebovska a Jevíčska starosta města 
b) ve Svazu měst a obcí starosta města 

 
Z: starosta města 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta bere na v ědomí:  
 
  5/Z/081110 Složení slibu všech členů zastupitelstva města podle § 69 odst. 2 

zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů. 
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  6/Z/081110 Skutečnost, že k datu ukončení činnosti předchozího zastupitelstva 
města zanikly i výbory zastupitelstva města. 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta stanovuje:  
 
  7/Z/081110 Rada města bude mít 7 členů, bude složená ze starosty, 2 

místostarostů a 4 dalších členů rady města. 
 

  8/Z/081110 Dlouhodobě uvolněnými členy zastupitelstva města budou starosta a 
jeden místostarosta. 

 
 
Zastupitelstvo m ěsta volí:  
 
  9/Z/081110 Členy volební komise pro volbu starosty a místostarostů  

- PaedDr. Hanu Horskou 
- Ing. Pavla Charváta 
- Mgr. Petera Kopuncze 
 

10/Z/081110 Členy volební komise pro volbu dalších členů rady města  
- Ing. Pavla Charváta 
- Mgr. Petera Kopuncze 
- Josefa Odehnala 
 

11/Z/081110 Členy návrhové komise 
- PaedDr. Pavlínu Baslerovou 
- Ing. Miroslava Krejčího 
- Mgr. Miroslava Muselíka 
 

12/Z/081110 Ověřovateli zápisu: 
- Ing. Josefa Jílka 
- Ludmilu Koláčkovou 
 

13/Z/081110 V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: 
1. JUDr. Miloše Izáka starostou města.  
2. Ing. Pavla Brettschneidera uvolněným místostarostou  města, který 

bude oprávněn zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti. 
3. Ing. Václava Mačáta neuvolněným místostarostou města, který 

bude oprávněn zastupovat starostu v době nepřítomnosti starosty a 
místostarosty. 

4. PaedDr. Hanu Horskou 
MUDr. Petra Kelču 
Mgr. Miroslava Muselíka 
Zdeňka Stupku 
dalšími členy rady města.  
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Zastupitelstvo m ěsta zřizuje:  
 
14/Z/081110 Výbory zastupitelstva města 

- finanční výbor 
- kontrolní výbor 
- výbor pro strategický rozvoj města. 

 
 
V Moravské Třebové 08.11.2010 
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek 

 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
starosta města 

 
 

Ing. Pavel Brettschneider                                                 Ing. Václav Mačát 
                místostarosta                                                                 místostarosta 


