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Zápis

ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo 11. února 2013 v zasedací místnosti 
městského úřadu na ul. Olomoucké od 15 hodin.

Přítomni: 18 členů – dle prezenční listiny, tajemník MěÚ

Omluveni: RNDr. Josef Ošťádal, PaedDr. Hana Horská, Zdeněk Stupka 

Předsedající: JUDr. Miloš Izák, starosta 

Zapisovatelka: Petra Jiroušová

Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 553/Z/110213 – 579/Z/110213 

Ověřovatelé zápisu: Ludmila Koláčková, Ing. Miroslav Krejčí 
Pro zvolení ověřovatelů zápisu  – 16, 1 se zdržel 

Návrhová komise: Milan Stejný, Ing. Josef Jílek, Josef Odehnal 
Pro zvolení návrhové komise – 17 

Starosta města přivítal zastupitele, občany a zaměstnance městského úřadu na jednání 
zastupitelstva města. Zastupitelstvo bylo řádně svoláno 6.3.2013 a informace o místě a době
konání zasedání a navrženém programu byla zveřejněna na úřední desce MěÚ 1.3.2013 a 
následně na výlepových plochách, tedy v souladu se zákonem o obcích. Na zasedání
zastupitelstva města je přítomno 18 členů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Omluveni 
jsou RNDr. Ošťádal, PaedDr. Horská, p. Stupka. 

Starosta města předkládá program:

1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
2. Zápis z jednání kontrolního výboru 30.01.2013 
3. Závěrečná rozpočtová úprava 2012 
4. Dotace z fondu rozvoje bydlení 
5. Žádost o poskytnutí dotace 
6. Odvolání proti usnesení rady města – zamítnutí prominutí nájemného 
7. Prominutí penále 
8. Dohoda o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců 
9. Návrh na prominutí pohledávky a zpětvzetí žaloby 
10. Dražební vyhlášky dobrovolných dražeb
11. Prodej pozemku parc. č. 835/3, 678/1 a 3817/6 vše v obci Moravská Třebová a 

katastrální území Boršov u Moravské Třebové 
12. Prodej pozemku parc. č. 639/1, pozemku parc. č. 639/2 a pozemku parc. č. 3808/33 

v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské  Třebové 
13. Prodej pozemku parc. č. 71/2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 

obce Město, ul. Stará 
14. Prodej pozemku parc. č. 1944/2 a 2040/14 vše v obci a katastrálním území Moravská 

Třebová, část obce Předměstí, ul. U Písku 
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15. Prodej pozemku parc. č. 220/4 a parc. č. 220/7 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Zámecká 

16. Prodej pozemku parc. č. 1643/9 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Nové sady

17. Prodej pozemku parc. č. 3563/2 a 3557/2 v obci a k. ú. Moravská Třebová, část obce 
Sušice 

18. Návrh prodeje nemovitosti – podílu stavební parcely č. 2773 na ul. Dr. Janského 
v obci a k. ú. Moravská Třebová 

19. Návrh prodeje nemovitosti – podílu stavební parcely č. 2776 na ul. Dr. Janského 
v obci a k. ú. Moravská Třebová 

20. Prodej bytové jednotky č. 207/4 v domě na Zámeckém náměstí č. o. 6 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část obce Město 

21. Prodej bytových jednotek na ul. Školní č. o. 2 v Moravské Třebové 
22. Směna pozemků mezi městem a manželi Zomberovými v Boršově 
23. Bezúplatný převod nemovitostí do vlastnictví města s omezujícími podmínkami 
24. Výkup nemovitosti – části pozemku parc. č. 503/2 v obci a katastrálním území 

Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Jiráskova
25. Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování Udánek, 

Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ 

Změna tisk č. 25 projednat jako druhý v pořadí – Pro 17 

Příchod Ing. Charvát 15:09 

Pro navržený program – 18 
Přijato usnesení č. 553/Z/110213 

Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřen, uložen k nahlédnutí na 
sekretariátu starosty a nebyly k němu podány žádné připomínky, tudíž je považován za 
schválený. 

Připomínky a náměty: 
Tajemník – upozornil na technický nedostatek, na který upozornil aktivní občan, který se týká 
data konání zasedání ZM. V závěru oznámení je chybně uvedeno datum 31.02.2013, místo 
31.01. S ohledem na to, že lze dokladovat, že toto oznámení bylo řádně zveřejněno 
v požadovaném termínu, nezakládá důvod nelegálnosti svolání zasedání. 

Tisk č. 1 - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
Pro vzít na vědomí předloženou zprávu, pro schválit prodloužení termínů – 18

Tisk č. 25 - Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování 
Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ 
Mička – v jakém stavu se nachází další pokračování výstavby? I odložené části Udánky a 
Boršov. 
Netolický – stavba byla předána a připravuje se kolaudace. Ohledně dvou částí v Boršově, tak 
jsme získali potvrzení od SFŽP, že je žádost v pořádku a teď čekáme na právní posudek, že 
musí jít o podlimitní zakázku. Toto stanovisko urgujeme a jakmile bude známo, rada města 
vyhlásí VŘ. 
Starosta – pokud to stanovisko nezískáme, zahájíme VŘ v tom přísnějším režimu. 
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Baslerová - v polovině ledna byla rozkopaná část cesty před Stěpařovýma, levý břeh ujíždí, je 
nebezpečné tam jezdit i když jeto zasypáno štěrkem.
Michalec – dosypáno bylo, momentálně nejsme vzhledem k počasí schopní stím něco udělat. 
Jezdíme tam pravidelně a dosypáváme. 
Mačát – předané části – možnost připojení občanů do kanalizace. Předběžně v dubnu by se 
mohlo připojovat. 
Pro vzít na vědomí předložené informace – 18 
Přijato usnesení č. 578/Z/110213 

Starosta - omluvil se, že zapomněl dát slovo přítomným občanům k vyjádření podnětů a 
připomínek. 

Náměty a připomínky občanů:
Bez připomínek. 

Tisk č. 2 - Zápis z jednání kontrolního výboru 30.01.2013 
Tajemník – doporučení v druhé části návrhu usnesení je zabývat se doporučeními 
z jednotlivých příloh a tam žádná doporučení nejsou, považuji to za nadbytečné. 
Pro vzít na vědomí zápis – 18 
Přijato usnesení č. 577/Z/110213 

Tisk č. 3 - Závěrečná rozpočtová úprava 2012 
Pro schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu – 18 
Přijato usnesení č. 554/Z/110213 

Tisk č. 4 - Dotace z fondu rozvoje bydlení 
Pro schválit předložený návrh – 18 
Přijato usnesení č. 555/Z/110213 

Tisk č. 5 - Žádost o poskytnutí dotace 
Charvát – to je dotace na zateplení? Nedovedu si představit jak se bude zateplovat radnice 
nebo muzeum, jsou tam další historické budovy. 
Starosta – historické budovy nepřicházejí v úvahu. V důvodové zprávě je seznam objektů, kde 
se bude zjišťovat vhodnost. 
Mačát – první seznam - historických budov uvažuje se pouze o změně technologie a u těch 
dalších objektů se uvažuje i o zateplení. Jedná se o dotaci na analýzu.  
Mička – měl jsem stejný dotaz. 
Pro schválit podání žádosti, pro schválit záměr projektu EPC – 18 
Přijata usnesení č. 556/Z/110213, 557/Z/110213

Tisk č. 6 - Odvolání proti usnesení rady města – zamítnutí prominutí nájemného 
Prominutí penále 
Starosta – důkladně jsem se tímto zabývali. Vše je popsáno v důvodové zprávě. Dnes jsem 
s panem Novotným mluvil, chce abychom to odložili na další zasedání ZM, není schopen ze 
zdravotních důvodů se dnešního zasedání zúčastnit. 
Protinávrh odložit na příští zasedání – 18 
Přijato usnesení č. 579/Z/110213 

Tisk č. 7 - Dohoda o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců 
Pro prominout úhradu poplatku – 17, 1 se zdržel 
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Přijato usnesení č. 576/Z/110213 

Tisk č. 8 - Návrh na prominutí pohledávky a zpětvzetí žaloby 
Pro schválit uzavření dohody – 17, 1 se zdržel 
Přijato usnesení č. 558/Z/110213

Tisk č. 9 – Návrh na prominutí pohledávky a zpětvzetí žaloby 
Pro prominout pohledávky – 18 
Přijato usnesení č. 559/Z/110213 

Tisk č. 10 – Dražební vyhlášky dobrovolných dražeb
Pro schválit dražební vyhlášky – 18 
Přijata usnesení č. 560/Z/110213, 561/Z/110213 

Tisk č. 11 - Prodej pozemku parc. č. 835/3, 678/1 a 3817/6 vše v obci Moravská Třebová a 
katastrální území Boršov u Moravské Třebové 
Pro schválit prodej pozemku – 18 
Přijato usnesení č. 562/Z/110213 

Tisk č. 12 - Prodej pozemku parc. č. 639/1, pozemku parc. č. 639/2 a pozemku parc. č. 
3808/33 v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské  Třebové
Muselík – nahlásil střet zájmu, nebude hlasovat. 
Pro schválit prodej pozemku – 17, 1 nehlasoval 
Přijato usnesení č. 563/Z/110213 

Tisk č. 13 - Prodej pozemku parc. č. 71/2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
část obce Město, ul. Stará 
Pro schválit prodej pozemku – 18 
Přijato usnesení č. 564/Z/110213 

Tisk č. 14 - Prodej pozemku parc. č. 1944/2 a 2040/14 vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. U Písku 
Pro schválit prodej pozemku – 18 
Přijato usnesení č. 565/Z/110213 

Tisk č. 15 - Prodej pozemku parc. č. 220/4 a parc. č. 220/7 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Zámecká 
Pro schválit prodej pozemku – 18 
Přijato usnesení č. 566/Z/110213 

Tisk č. 16 - Prodej pozemku parc. č. 1643/9 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
ul. Nové sady
Pro schválit prodej pozemku – 18 
Přijato usnesení č. 567/Z/110213 

Tisk č. 17 - Prodej pozemku parc. č. 3563/2 a 3557/2 v obci a k. ú. Moravská Třebová, část 
obce Sušice 
Pro neschválit prodeje – 17, 1 se zdržel 
Přijato usnesení č. 575/Z/110213 
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Tisk č. 18 - Návrh prodeje nemovitosti – podílu stavební parcely č. 2773 na ul. Dr. Janského 
v obci a k. ú. Moravská Třebová 
Pro schválit prodej podílu – 18 
Přijato usnesení č. 568/Z/110213 

Tisk č. 19 - Návrh prodeje nemovitosti – podílu stavební parcely č. 2776 na ul. Dr. Janského 
v obci a k. ú. Moravská Třebová 
Pro schválit prodej podílu – 18 
Přijato usnesení č. 569/Z/110213 

Tisk č. 20 - Prodej bytové jednotky č. 207/4 v domě na Zámeckém náměstí č. o. 6 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část obce Město 
Pro schválit prodej bytové jednotky – 18 
Přijato usnesení č. 570/Z/110213 

Tisk č. 21 - Prodej bytových jednotek na ul. Školní č. o. 2 v Moravské Třebové 
Pro schválit prodej – 18 
Přijato usnesení č. 571/Z/110213 

Tisk č. 22 - Směna pozemků mezi městem a manželi Zomberovými v Boršově 
Pro schválit směnu pozemků – 18 
Přijato usnesení č. 572/Z/110213 

Tisk č. 23 - Bezúplatný převod nemovitostí do vlastnictví města s omezujícími podmínkami 
Pro schválit uzavření smlouvy – 16, 2 jsou proti 
Přijato usnesení č. 573/Z/110213 

Tisk č. 24 - Výkup nemovitosti – části pozemku parc. č. 503/2 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Jiráskova
Mička – v této fázi na základě jakého jednání je tento návrh podáván? Kdo se ho zúčastnil?
Starosta – jednal jsem a s panem Vystrčilem. Zkoumal jsem možnosti jak nastavit dopravní 
režim, aby byla zachována bezpečnost a plynulost dopravního provozu. Cena byla dohodnuta,
jak je uvedeno. Věřím, že se situace výrazně uklidní. 
Mička – nechci zpochybňovat výkup, nicméně zpochybňuji záměr vybudování parkoviště. Je 
přínosné, když se podíváme na realitu. Připravil jsem si krátkou prezentaci o situaci na ul. 
Jiráskově. 
Starosta – teď budeme schvalovat výkup pozemku. Nic víc. Jeví se mi to jako dobré řešení, 
ale netvrdím, že to tak za každou cenu musí být. 
Mačát – nebudeme dělat nic, co by občané města nechtěli. Z pohledu zeleně to není dobrý 
nápad. Parkování na komunikaci k muzeu je v plánu, parkoviště ve školce by mělo zůstat pro 
školku. Toto mělo být veřejné parkoviště pro občany. Pokud to vy, co tam bydlíte nechcete, 
nebudeme to dělat. Jestli to kupovat s tím, že to tam nebude, to je potom otázka.
Mička – nechtěl jsem nikoho obviňovat, snažil jsem se přednést argumenty, které jsou proti 
nebo navrhují jiná řešení.  Nechci zpochybňovat narovnání majetkových vztahů. 
Baslerová – navrhuji odložení materiálu než si ujasníme, co na tom pozemku chceme. 
Mička – pokud bude návrh odložen navrhuji, že by ZM uložilo místostarostovi připravit jiné 
variantní řešení parkoviště. 
Mačát – není potřeba dávat úkol zpracovávat varianty, protože varianta komunikace k muzeu 
je v zásobníku projektů. Pokud není jasné, že tam to parkoviště chceme a bude, pak je 
zbytečné to vykupovat. 
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Mazalová – patří tam ještě pruh kolem celého areálu školky, bylo by vhodné, abychom měli 
ten pruh ve vlastnictví. 

Odchod Václav Žáček 16:25

Stejný – doporučuji to vykoupit. Pouze pokud budeme vlastníky můžeme rozhodovat co tam 
bude. 
Baslerová – stahuji protinávrh odložit. Pro vykoupit s tím, že tam nebude parkoviště. 
Mička – nemám sebemenší problém s vykoupením pozemku. 
Pro vykoupit – 16, 1 se zdržel, 1 nepřítomen 
Přijato usnesení č. 574/Z/110213 

Různé:
Baslerová – chci se vrátit k minule probíranému tématu děkovat či neděkovat v rámci 
zpravodaje. Článek byl dlouhý, nešlo ho zveřejnit celý. V lednovém a únorovém zpravodaji 
bylo několik děkování. Není zde rovný přístup. Chápu, že nemohl být uveřejněn celý článek, 
ale alespoň jeho část. Nebo jestli by nešlo do MTZ dát odkaz na internet, kde by byla zřízena 
„děkovna“. 
Jílek – informace od dětského oddělení a pozemku Morava. 
Starosta – pozemek pod Moravou prodán, koupila to Vietnamka z Brna. Záměr postavit 
penzion, dole obchody vč. restaurace. Co se týká dětské nemocnice vážný zájemce není. Dnes 
jsem podepsal kupní smlouvy s firmou Alzcare. Dokonce roku chtějí zahájit provoz. 
Beyer – požaduje zástupce města na schůzi obč. komise, kde nám zdůvodní závěr článku, kde 
je uvedeno, že se nevybudují všechny mosty, ale někde budou brody - tato informace byla 
zveřejněna v novinách a dal jí prý Ing. Mačát. 
Mačát – informoval jsem, že teď uděláme to nejnutnější  8-10 mostů. Zbytek bude dodělán 
později. 
Beyer – škoda, že jsem to nevzal sebou. Přál bych vám být na občanské komisi.
Mačát – beru to vážně, rád bych ten článek viděl. 
Beyer - Já ho donesu. 
Maléř – chce být ujištěn, že kroky, které bude město provádět s okolím školky Jiráskova, 
budou konzultovány s občany, kteří v této lokalitě bydlí. 

Konec 16:40 

V Moravské Třebové, 11.2.2013 
Zapsala: Petra Jiroušová 

Ověřovatelé zápisu:

Ludmila Koláčková 
JUDr. Miloš Izák
  starosta města

Ing. Miroslav Krejčí 




