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Usnesení 
 

z 2. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo v pondělí 
10.12.2018 od 15:00 hod v: Zasedací místnosti, na: Olomoucké č. o. 2 

  
 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
20/Z/101218: 
 

předložený program zasedání zastupitelstva města.         
  
 

21/Z/101218: 
 

souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 13/2018  rozpočtu města, kterou budou změněny 
závazné ukazatele na rok 2018 takto (v tis. Kč): 
 
a) závazné ukazatele stanovené radě města 

  
 
b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace  

  
  

Z: Dana Buriánková 
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22/Z/101218: 
 

následující pravidla rozpočtového provizoria města Moravská Třebová na I. čtvrtletí 
roku 2019 (v tis. Kč): 
 

  
  

Z: Dana Buriánková 
 
23/Z/101218: 
 

následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2019: 04.02., 25.03., 29.04., 
24.06., 02.09., 04.11.,09.12., a to vždy od 16:00 hod. 
  

Z: Tomáš Kolkop 
 
24/Z/101218: 
 

následující  zastupování města v partnerských organizacích: 

1. Region Moravskotřebovska a Jevíčska  

starosta města 

2. Svaz měst a obcí  
    a) starosta města 
    b) dopravní komise – Ing. Miloš Mička, místostarosta  

3. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska  

starosta města 

4. Svazek obcí Českomoravské pomezí  

starosta města 

5. Sdružení měst a obcí regionu Východní Čechy  

starosta města 

6. Sdružení pro výstavbu dálnice D11 a rychlostní silnice R35 

starosta města 

7. Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 

starosta města 
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8. LIKO Svitavy, a.s. 

Ing. Tomáš Kolkop, člen představenstva jako zástupce akcionáře města 
Moravská Třebová 

9. Svazek obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska 

Ing. Miloš Mička, místostarosta 

10. Národní síť Zdravých měst ČR, zájmové sdružení právnických osob 

Ing. Daniela Maixnerová, místostarostka, zodpovědný politik 

11. Asociace měst  pro cyklisty, zájmové sdružení právnických osob 

Ing. Miloš Mička, místostarosta 

12. VHOS a.s. 

Ing. Miloš Mička, místostarosta 

13. Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, zájmové sdružení 
právnických osob 

starosta města 

14. MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko 

      Ing. Miloš Mička, místostarosta 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
25/Z/101218: 
 

obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebová o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů v souladu s předloženým návrhem. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
26/Z/101218: 
 

prodej pozemku parc. č. 3688/1 o celkové výměře 410 m2,  druh pozemku zahrada v 
obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 49.200 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.          
  

Z: Viera Mazalová 
 
27/Z/101218: 
 

prodej pozemku parc. č. 3143/2 o celkové výměře 115 m2,  druh pozemku ostatní 
plocha v obci a katastrálním území  Moravská Třebová, část Udánky za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 13.800 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.         
  

Z: Viera Mazalová 
 
28/Z/101218: 
 

prodej  pozemku parc. č. 247/9 o výměře 161 m2, druh pozemku zahrada a pozemku 
st. 685 o výměře 34 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří vše v  obci  
Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové, společnosti AVENIX. s.r.o. se 
sídlem Liptál č. p. 484, IČO: 04961935 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
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30.560 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující uhradí 
náklady spojené s převodem ve výši 10.050 Kč. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
29/Z/101218: 
 

prodej pozemku parc. č. 279/3 o výměře 80 m2, druh pozemku zahrada, pozemku 
parc. č. 277/3 o výměře 330 m2, druh pozemku zahrada a pozemku parc. č. 3808/39 
o výměře 270 m2, druh pozemku ostatní plocha (který vznikl z původního pozemku 
parc. č. 3808/1) vše   v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u 
Moravské Třebové, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 65.400 Kč, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující uhradí náklady spojené 
s převodem nemovitostí ve výši 6.150 Kč.  
  

Z: Viera Mazalová 
 
30/Z/101218: 
 

prodej pozemku parc. č. 2055/126 o výměře 706 m2, druh pozemku orná půda v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 250.800 Kč (včetně DPH), kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy. V kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo ve prospěch Města 
Moravská Třebová do doby výstavby rodinného domu.    
  

Z: Viera Mazalová 
 
31/Z/101218: 
 

vklad majetku města inv. č. 3072 TS – vodovodní přípojka - napojení – ul. Svitavská 
– pekařský stánek v pořizovací ceně 8.032,50 Kč, inv. č. 3073 TS – vodovodní 
přípojka - napojení – Udánky parc. č. 3186 v pořizovací ceně 6.965,10 Kč, inv. č. 
3074 TS – vodovodní přípojka – napojení Boršov 100 v pořizovací ceně 7.627,60 Kč 
a inv. č. 3075 TS – vodovodní přípojka – napojení Udánky 21 v pořizovací ceně 
8.804,40 Kč do svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČO: 
72053453, se sídlem Nádražní 1430/6, Moravská Třebová za podmínek § 38 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
  

Z: Dana Buriánková 
 
 
Zastupitelstvo města neschvaluje: 
 
32/Z/101218: 
 

využití předkupního práva ve věci koupě pozemku parc. č. 33 o výměře 332 m2, druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Gorazdova za cenu ve výši 420.000 Kč. 
  

Z: Viera Mazalová 
 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
33/Z/101218: 
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rozbor hospodaření města k 31.10.2018. 
  
 

34/Z/101218: 
 

následující termíny schůzí rady města v roce 2019: 07.01., 21.01., 18.02., 11.03., 
01.04., 15.04., 13.05., 27.05., 10.06., 08.07., 22.07., 05.08., 19.08., 16.09., 30.09., 
14.10.,  21.10., 18.11., 25. 11., 16.12., a to vždy od 16:00 hod., v případě, že jí bude 
předcházet schůze rady jako valné hromady, začátek od 17:00 hod. 
  
 

35/Z/101218: 
 

následující termíny schůzí rady města jako jediného společníka obchodní společnosti 
Technické služby Moravská Třebová s.r.o. při výkonu funkce valné hromady 
společnosti v roce 2019: 18.02., 15.04., 27.05., 19.08., 18.11., a to vždy od 16:00 
hod. 
  
 

36/Z/101218: 
 

předložené rozdělení kompetencí mezi starostu a místostarosty. 
  
 

37/Z/101218: 
 

cenu vodného na rok 2019 ve výši: 39,65 Kč/m3 bez DPH. 
  
 

38/Z/101218: 
 

cenu stočného na rok 2019 ve výši: 42,24 Kč/m3  bez DPH. 
  

 
 
Zastupitelstvo města potvrzuje: 
 
39/Z/101218: 
 

své usnesení č. 19/Z/051118, kterým stanovilo 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 
 
 
Zastupitelstvo města volí: 
 
40/Z/101218: 
 

návrhovou komisi ve složení:  
- Ing. Josef Jílek 
- Mgr. Miroslav Muselík 
- Ing. Zdeněk Ošťádal        
  
 

41/Z/101218: 
 

ověřovatele zápisu: 
- Mgr. Ivana Kantůrková 
- Petr Frajvald 
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42/Z/101218: 
 

Miroslava Jurenku předsedou finančního výboru zastupitelstva města. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
43/Z/101218: 
 

Petra Hanáka předsedou kontrolního výboru zastupitelstva města. 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
44/Z/101218: 
 

následující členy finančního výboru zastupitelstva města: 
- Jan Filipi 
- Ing. Pavel Prudil 
- Mgr. Pavel Vaňkát 
- Ing. Milan König 
- Ing. Zdeněk Ošťádal 
- JUDr. Miloš Izák 
- Roman Cápal 
- Pavel Berjak 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
45/Z/101218: 
 

následující členy kontrolního výboru zastupitelstva města: 
- Ing. Josef Forman 
- Ing. Martin Jílek 
- Ing. Otto Vojíř 
- Věra Charvátová 
- Ludmila Dostálová, MBA 
- Mgr. Ivana Kantůrková 
- Josef Odehnal 
- Ing. Pavel Brettschneider 
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
Zastupitelstvo města svěřuje: 
 
46/Z/101218: 
 

místostarostům města v souladu s ustanovením odst. 1 § 104 zákona o obcích úkoly 
v následujících oblastech: 
 
1. Ing. Miloš Mička, uvolněný místostarosta města 
- Správa majetku města, bytová politika, bytová komise 
- Financování a hospodaření města, spolupráce s finančním výborem zastupitelstva 
- Vodovody a kanalizace (zastupování města ve Skupinovém vodovodu 
Moravskotřebovska, kontakt s VHOS, a.s.) 
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- Doprava, dopravní obslužnost, parkování, cyklodoprava, dopravní komise 
- Životní prostředí, komise životního prostředí  
- Školství a mládež, školy a školská zařízení, komise pro výchovu a vzdělávání  
- Sociální politika a zaměstnanost (Sociální služby města, Centrum volného času, 
romská problematika, komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti, kontakt s 
Úřadem práce) 
- Městské části (Boršov, Sušice, Udánky), samosprávné komise  
 
2. Ing. Daniela Maixnerová, neuvolněná místostarostka města 
- Rozvoj turistického ruchu, kontakt s Turistickým informačním centrem 
- Kultura, Kulturní služby města, komise pro kulturu, sport a volný čas  
- Městský informační systém (městský rozhlas, MTZ, TIC, informování veřejnosti, 
informační systém úřadu)  
- Kontakt s partnerskými městy (Vlaardingen, Banská Štiavnica, Staufenberg)  
- Projekt Zdravé město a Místní agenda 21 (zodpovědný politik) 
- Sport  
  

Z: Stanislav Zemánek 
 
 

Zastupitelstvo města stanovuje: 
 
47/Z/101218: 
 

měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města s účinností od 
01.01.2019 takto: 
- místostarostce  ……………..................................  32.390 Kč 
- členu rady ……………………………………...........  7.190 Kč 
- předsedovi výboru zastupitelstva města ……........  3.599 Kč 
- předsedovi komise rady města ……………...........   3.599 Kč 
- členu výboru zastupitelstva města …..……...........   2.999 Kč 
- členu komise rady města ……………..……...........   2.999 Kč 
- členu zastupitelstva města (neuvedenému výše) ..  1.661 Kč 

Příslušná odměna náleží:  
- novému členu zastupitelstva (náhradníkovi na uvolněný mandát) ode dne složení 
slibu 
- 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 
 
V Moravské Třebové 10.12.2018 
Zapsal: Stanislav Zemánek 
 

Ing. Tomáš Kolkop 
starosta města 

 
Ing. Miloš Mička  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta města  místostarostka města 
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