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Usnesení 
 

z 1. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo v pondělí 
05.11.2018 od 15:00 hod v: Zasedací místnosti, na: Olomoucké 

  
 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
1/Z/051118: 
 

předložený program jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Moravská 
Třebová. 
  
 

2/Z/051118: 
 

způsob volby starosty, místostarostů a dalších členů rady města tajnou volbou. 
  
 

3/Z/051118: 
 

zvýšení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří jsou 
oprávněni k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, o 
1.500 Kč nad maximální výši odměny stanovené za výkon jejich funkce podle zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a prováděcího právního předpisu, a to od 
05.11.2018. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
4/Z/051118: 
 

poskytování příspěvků od 05.11.2018: 
1. Uvolněným členům zastupitelstva v souladu s podmínkami Kolektivní smlouvy 
uzavřené mezi městem Moravská Třebová a kolektivem zaměstnanců města 
Moravská Třebová zařazených do Městského úřadu, Městské policie a Centra 
volného času, zastoupeným závodním výborem odborové organizace takto: 
- příspěvek na stravování 
- příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem 
- doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění 
- příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit 
- příspěvek na rekreaci.  
Příspěvek bude poskytnut pouze v případě, že je součástí uzavřené Kolektivní 
smlouvy. 
2. Neuvolněným a uvolněným členům zastupitelstva takto: 
- příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v případě pověření k 
přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a v souvislosti se 
zastupováním obce na veřejných občanských obřadech v souladu s ustanovením 
vnitřního předpisu zastupitelstva města, 
- příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce,  
- příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva města 
(součást pojistné smlouvy města) 
- odměny při významném životním výročí v souladu s podmínkami Kolektivní 
smlouvy. 
  

Z: Dana Buriánková 
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Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
5/Z/051118: 
 

složení slibu všech členů zastupitelstva města podle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 
  
 

6/Z/051118: 
 

projevenou vůli Mgr. Radko Martínka vykonávat funkci neuvolněného člena 
zastupitelstva města bez nároku na odměnu. 
 
 
Zastupitelstvo města zřizuje: 
 
7/Z/051118: 
 

- finanční výbor zastupitelstva města a stanovuje počet jeho členů na 9 
- kontrolní výbor zastupitelstva města a stanovuje počet jeho členů na 9. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
 
Zastupitelstvo města volí: 
 
8/Z/051118: 
 

volební komisi pro volbu starosty, místostarostů a dalších členů rady města ve 
složení: 
- PaedDr. Hana Horská 
- Ing. Milan König 
- Libor Truhlář 
  
 

9/Z/051118: 
 

návrhovou komisi ve složení:   
- Petr Hanák 
- Ing. Miloš Mička 
- Ing. Martin Sedlák         
  
 

10/Z/051118: 
 

ověřovatele zápisu: 
- Ing. Josef Jílek 
- Mgr. Miroslav Muselík 
  
 

11/Z/051118: 
 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, Ing. Tomáše Kolkopa starostou 
města. 
  
 

12/Z/051118: 
 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, Ing. Miloše Mičku uvolněným 
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místostarostou města, který bude oprávněn zastupovat starostu v době jeho 
nepřítomnosti. 
  
 

13/Z/051118: 
 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, Ing. Danielu Maixnerovou 
neuvolněnou místostarostkou města, která bude oprávněna zastupovat starostu v 
době nepřítomnosti starosty a uvolněného místostarosty. 
  
 

14/Z/051118: 
 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, Ing. Pavla Charváta, Ing. Josefa Jílka, 
Mgr. Leopolda Königa a Ing. Martina Sedláka dalšími členy rady města.  
 
 
Zastupitelstvo města stanovuje: 
 
15/Z/051118: 
 

že rada města bude mít 7 členů, bude složená ze starosty, 2 místostarostů a 4 
dalších členů rady města. 
  
 

16/Z/051118: 
 

že dlouhodobě uvolněnými členy zastupitelstva města budou starosta a jeden 
místostarosta. 
  
 

17/Z/051118: 
 

paušální částku za hodinu a nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého 
v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc 
neuvolněnému členu zastupitelstva obce, který je podnikající fyzickou osobou nebo 
osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, takto: 
- paušální částku na hodinu: 180 Kč 
- nejvyšší částku úhrady za kalendářní měsíc: 1.500 Kč 
  

Z: Dana Buriánková 
 
18/Z/051118: 
 

měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města s účinností od 
05.11.2018 takto: 
- místostarostovi  ……………...................................35.989 Kč 
- členu rady ……………………………………...........  7.988 Kč 
- předsedovi výboru zastupitelstva města ……........  3.999 Kč 
- předsedovi komise rady města ……………...........  3.999 Kč 
- členu výboru zastupitelstva města …..……...........  3.332 Kč 
- členu komise rady města ……………..……..........   3.332 Kč 
- členu zastupitelstva města (neuvedenému výše) .. 1.845 Kč 
 
Příslušná odměna náleží:  
- novému členu zastupitelstva (náhradníkovi na uvolněný mandát) ode dne složení 
slibu 
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- členu zastupitelstva v případě změn v obsazení funkcí ode dne, kdy byl zvolen do 
příslušné funkce. 
V případě souběhu výkonu několika funkcí bude neuvolněnému členu zastupitelstva 
města poskytnuta měsíční odměna podle funkce, za kterou lze poskytnout nejvyšší 
odměnu. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
19/Z/051118: 
 

měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města Mgr. Radko Martínkovi 
ve výši 0 Kč od 05.11.2018, a to na základě jím projevené vůle vykonávat funkci 
neuvolněného člena zastupitelstva města bez nároku na odměnu. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
V Moravské Třebové 05.11.2018 
Zapsal: Stanislav Zemánek 

 
 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Kolkop 
starosta města 

 
 
 

Ing. Miloš Mička  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarosta města 
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