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Zápis 

 

ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo 27. dubna 2015 

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

 

Přítomni: 19 členů – dle prezenční listiny, tajemník MěÚ   

 

Omluveni:  Ing. Miloš Mička, Libor Truhlář 

 

Předsedající: JUDr. Miloš Izák, starosta  

 

Zapisovatelka: Bc. Petra Jiroušová  

 

Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 100/Z/270415 – 133/Z/270415  

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Bc. Bártová, Mgr. Cápal  

Pro zvolení ověřovatelů – 18, 1 se zdržel  

 

Návrhová komise: Ing. König, p. Odehnal, Ing. Kolkop 

Pro zvolení návrhové komise – 18, 1 se zdržel  

 

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

města Moravská Třebová bylo řádně svoláno 22.04.2015 a informace o místě a době konání 

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

úřadu 15.04.2015 a následně na výlepových plochách, tedy v souladu se zákonem o obcích. 

Na dnešním zasedání zastupitelstva města je přítomno 19 členů zastupitelstva města, což je 

nadpoloviční většina, tudíž zastupitelstvo je usnášeníschopné. Omluvili se Ing. Mička a p. 

Truhlář.  

 

 

Program: 

 

1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města  

2. Zpráva o vyřízení požadavků, dotazů a podnětů členů zastupitelstva na zasedání 

zastupitelstva města 16.03.2015 

3. Doporučení finančního výboru zastupitelstva města, uvedená v zápisu ze dne 

02.03.2015 

4. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 15.04.2015 

5. Jednání finančního výboru zastupitelstva města 

6. Zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města 

7. Osobnost města za rok 2014 

8. Změna výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, vyplývající z nařízení 

vlády č. 52/2015 sb.  

9. Podpora nového studijního oboru ISŠ Moravská Třebová 68-42-M/01 Bezpečnostně 

právní činnost 

10. Finanční příspěvky (dotace) z rozpočtu města  

11. Program regenerace MPR a MPZ v roce 2015  

12. Návratná finanční výpomoc Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres 

Svitavy – posun termínu vratky  
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13. Návrh na změnu termínu dotace 

14. Zpráva o výsledku provedené inventarizace hmotného a nehmotného majetku, zásob, 

pohledávek, závazků a cenin ke dni 31.12.2014  

15. Dodatek smlouvy č. 5 – správce stavby v rámci akce „Město Moravská Třebová – 

odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ 

16. Zpráva o provozu kanalizace a ČOV Moravská Třebová za rok 2014 

17. Pořízení Změny č. 2 územního plánu města Moravská Třebová 

18. Změna úrokové sazby – Hřebečská č. o. 1 a č. o. 3   

19. Prodej pozemků na ul. Horní v obci a katastrálním území Moravská Třebová       

20. Návrh  prodeje nemovitosti - podílu stavební parcely č. 1069/1  na ul. Lidické  v obci a 

k.ú. Moravská Třebová 

21. Návrh  prodeje nemovitosti - podílu stavební parcely č. 2254  na ul. Olomoucké  

v obci a k.ú. Moravská Třebová 

22. Návrh na podání žádosti o převod pozemku od UZSVM 

23. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v obci a k.ú. Moravská Třebová, ul. 

Jevíčská  

24. Návrh na uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby, most Boršov, darování 

pozemků 

25. Návrh podání žádosti o  bezúplatný převod pozemku od Úřadu pro zastupování ve 

věcech majetkových v obci a kat. území Moravská Třebová 

26. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1012/S v rámci realizace 

dotačního projektu „Cesta od renesance k baroku“  

27. Informace z dražby nemovitostí dne 25.04.2015 – na vědomí  

28. Zahraniční služební cesta do Göppingenu  

29. Zahraniční pracovní cesta do Banské Bystrice  

 

Pro schválit program jako celek vč. tisků na stůl – 19 

Přijato usnesení č. 100/Z/270415  

 

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.  

 

Připomínky a náměty, občané: 

Ing. Charvát – dobré odpoledne dámy a pánové, v pátek zasedala VH TJ Slovan a valnou 

hromadou jsem byl pověřen k tomu, abych Vám za všechny sportovce v Moravské Třebové a 

je jich 1300 registrovaných, poděkoval za to, že i nadále v novém složení zastupitelstva 

takovýmhle významným způsobem podporujete naši organizaci.  My si toho vážíme. Myslím 

si, že i na té VH jsme se shodli na tom, že se budeme maximálně snažit o to, že ty prostředky, 

které nám poskytujete, využijeme proto, abychom vychovávali mládež ve sportu a abychom 

reprezentovali město Moravskou Třebovou. Sami dobře víte, že jeden dobře šlapající cyklista 

dokáže v televizi podpořit město víc, než já nevím kdo, že jo. Takže ještě jednou díky moc. 

Kdybyste měli někdy problém se sportem v Moravské Třebové, asi mě všichni znáte a víte, 
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jak se se mnou spojit, budeme se snažit všechno spravit a vyhovět těm požadavkům, které 

jsou na nás kladeny. Děkuju ještě jednou.  

Starosta – také děkuji předsedovi Slovanu za jeho slova. Určitě to potěší, je vidět, že máme 

zájem, aby se mládež objevovala na sportovištích, v tělocvičnách a halách. Když sportují, 

nemají čas na různé jiné neřesti.   

 

 

Tisk č. 1 - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města  

Pro vzít na vědomí – 19 

Přijato usnesení č. 123/Z/270415  

 

Tisk č. 2 - Zpráva o vyřízení požadavků, dotazů a podnětů členů zastupitelstva na zasedání 

zastupitelstva města 16.03.2015 

Pro vzít na vědomí zprávu – 19 

Přijato usnesení č. 124/Z/270415  

 

Tisk č. 3 - Doporučení finančního výboru zastupitelstva města, uvedená v zápisu ze dne 

02.03.2015 

Pro vzít na vědomí opatření – 19 

Přijato usnesení č. 125/Z/270415  

 

Tisk č. 4 - Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 15.04.2015 

Pro vzít na vědomí zápis – 19 

Přijato usnesení č. 126/Z/270415  

 

Tisk č. 5 - Jednání finančního výboru zastupitelstva města 

Pro vzít na vědomí zápis, pro uložit radě zabývat se doporučeními – 19 

Přijato usnesení č. 127/Z/270415, 132/Z/270415  

 

Tisk č. 6 -  Zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města 

Pro vzít na vědomí zápis – 19 

Přijato usnesení č. 128/Z/270415  

 

Tisk č. 7 - Osobnost města za rok 2014 

Josef Ošťádal – myslím si, že navržená volba je dobrá.  

Starosta – z důvodu zdravotního zákroku se s námi pan Zelený domluvil na slavnostní předání 

na 28.05. v budově Muzea. Je to zatím předběžně, budete o tom včas uvědoměni, abyste se 

mohli zúčastnit.  

Pro udělit cenu města – 18, 1 se zdržel  

Přijato usnesení č. 122/Z/270415  

 

Tisk č. 8 - Změna výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, vyplývající 

z nařízení vlády č. 52/2015 sb.  

Pro schválit měsíční odměny – 17, 2 se zdrželi  

Přijato usnesení č. 101/Z/270415  
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Tisk č. 9 - Podpora nového studijního oboru ISŠ Moravská Třebová 68-42-M/01 

Bezpečnostně právní činnost 

Jílek – já mám takový pocit, že po tom neštěstí na gymnáziu je to vytloukání klín klínem a 

hrozně by mě zajímalo, čím si studenti tohoto oboru zaslouží být nadřazeni vůči ostatním 

studentům.  

Starosta – já na to nebudu reagovat, je to dáno, je to v důvodové zprávě. My jsme to už takhle 

několikrát deklarovali. Chceme dát stejnou šanci novému studijnímu oboru na ISŠ, stejně jako 

ten obor informační systému dostal tuto možnost na gymnáziu. Já k tomu už nebudu zaujímat 

stanovisko, protože jsme se na tom, co je v důvodové zprávě, shodli.  

Jílek – já si neodpustím technickou poznámku… když udělám jednu blbost, tak udělám 

druhou a tím tu první napravím.  

Martínek – jestli pan Jílek považuje za blbost, že se snažíme zachránit tady obě dvě školy, že 

se to momentálně na gymnáziu tento rok nepodařilo, je shoda okolností, nicméně ten obor je 

perspektivní stejně jako tenhle. Jestli pan Jílek má zájem na tom, aby tady nebyly střední 

školy, tak může takhle hovořit dál.  

Pro schválit záměr podpory – 16, 3 se zdrželi  

Přijato usnesení č. 102/Z/270415  

 

Tisk č. 10 - Finanční příspěvky (dotace) z rozpočtu města  

Pro schválit rozpočtové opatření, pro schválit uzavření smluv – 19 

Přijato usnesení č. 103/Z/270415, 104/Z/270415  

 

Tisk č. 11 - Program regenerace MPR a MPZ v roce 2015  

Pro schválit poskytnutí dotací – 19 

Přijato usnesení č. 105/Z/270415  

 

Tisk č. 12 - Návratná finanční výpomoc Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, 

okres Svitavy – posun termínu vratky  

Pro schválit uzavření dodatku – 19 

Přijato usnesení č. 106/Z/270415  

 

Tisk č. 13 - Návrh na změnu termínu dotace 

Pro schválit změny termínů – 19 

Přijato usnesení č. 107/Z/270415  

 

Tisk č. 14 - Zpráva o výsledku provedené inventarizace hmotného a nehmotného majetku, 

zásob, pohledávek, závazků a cenin ke dni 31.12.2014  

Pro schválit předloženou zprávu – 19 

Přijato usnesení č. 108/Z/270415  

 

Tisk č. 15 - Dodatek smlouvy č. 5 – správce stavby v rámci akce „Město Moravská Třebová – 

odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ 

Jílek – pokud si vzpomínám na bouřlivý debaty z října loňského roku, tak jsme byli 

ubezpečeni v tom, že ZM 11.03.2014 zrušilo usnesení, kterým si vyhradilo uzavírání 

mandátních smluv a jejich dodatků. Tak se chci zeptat, jestli toto usnesení bylo někdy zrušeno 

a pokud nebylo, tak chci vědět, proč se rada zbavuje zodpovědnosti za rozhodnutí, které je 

v její pravomoci. A potom mám ještě takovou připomínku, protože jsem si chtěl osvěžit to 



Město Moravská Třebová 

 5 

zasedání z 6. října 2014, kde jsme si tady poprvé v historii usnesli, že některý ze zastupitelů 

lže a druhý nelže a nevím, jestli je to záměrem nebo pouze opomenutím, nenašel jsem zápis 

z tohoto zasedání zastupitelstva ani na webu města, tak jsem si říkal, že máme ten přístup do 

databáze dokumentů, které nejsou veřejné, bohužel jsem ten zápis nenašel ani na tom našem 

úložišti, který máme jako zastupitelé. Tak bych to chtěl vysvětlit, jestli je to záměrem nebo 

opomenutím.  

Starosta – já se pokusím odpovědět odzadu. To, že tam není zápis, je pro mě novum, tu 

vědomost nemám. Ta první připomínka, je sice pravda, že kdysi ZM dalo tuto kompetenci 

radě města, nicméně protože šlo o velké peníze, tak jsme si před tím už řekli a vysvětlili, že to 

dáme rozhodnout zastupitelům, protože jde o příliš velké peníze, než abychom se s tím mohli 

takhle jednoduše vypořádat. Je to pokračováním toho, co jsme deklarovali už na podzim. Není 

to zbavování se odpovědnosti radními, ale je to pro to, abyste se k tomu mohli vyjádřit a říct 

k tomu svůj názor a postoj. Požádal bych pana tajemníka s technickou poznámkou, aby 

vysvětlil věci kolem toho zápisu.  

Tajemník – prověřím, proč ten zápis tam není a bude neprodleně do obou míst uložen. Zítra 

bude všechno napraveno.  

Jílek – já jsem tu odpověď samozřejmě slyšel a rozuměl jsem jí, ale stejně tato odpověď 

nemůže změnit zákon, pokud zákon o obcích říká, že rada má nějaké pravomoci, 

zastupitelstvo si kdysi vyhladilo pravomoc, kterou následně zrušilo, tak podle zákona o 

obcích rada města je oprávněna schválit tento dodatek. Já rozumím tomu, že to jsou velké 

peníze, ZM může radě něco doporučit nebo uložit nebo se nějak vyjádřit, ale ten právní akt, 

kterým je schválení dodatku smlouvy je jednoznačně na usnesení rady města a to žádná 

částka, byť bude miliardová, prostě nemůže obhájit.  

Zemánková – já mám za to, že v tomto případě se jedná o tzv. zbytkovou kompetenci rady, 

čili schvalování mandátních smluv není vyhrazeno radě města na rozdíl od např. smluv města, 

tudíž rada města je oprávněna a na druhé straně zastupitelstvo města si může vyhradit. 

Nevidím to jako výčet vyhrazeno radě města.  

Starosta – já si to myslím taky, že rada může v těchto záležitostech kdykoli oslovit zastupitele 

a chtít vyjádřit širší plénum právě k takovýmhle projednáním, protože znovu říkám, že jde o 

velké peníze. A neumím si představit, kdybychom s tím do ZM nepřišli a sami si to 

„spláchli“. Znovu opakuji, že názor rady města zatím je neschválit uzavření tohoto dodatku.  

Pro neschválit uzavření dodatku – 13, 6 se zdrželo  

Přijato usnesení č. 121/Z/270415  

  

Tisk č. 16 - Zpráva o provozu kanalizace a ČOV Moravská Třebová za rok 2014 

Kolkop – chtěl bych požádat, jestli můžete prověřit, zda opravy těch strojů a zařízení, které 

jsou uvedeny v dokumentaci nespadají do režimu záručních lhůt akce OUSB. Dále v příloze 

tisku Plán obnovy kanalizace jsem se nikde nedozvěděl o ulici Sportovní, přičemž se o tom 

v příloze zmiňuje. Jestli je možné to tam zařadit.  

Starosta – podnět je zapsán a odpověď na to bude v dohledné době.  

Pro vzít na vědomí zprávu – 19 

Přijato usnesení č. 129/Z/270415  

 

Tisk č. 17 - Pořízení Změny č. 2 územního plánu města Moravská Třebová 

Mačát – my doporučujeme jak VSR, tak rada města, i když RM doporučila schválit změnu, 

ale VSR doporučuje počkat na základě vysvětlení Ing. Elfmarkové z OVÚP, že bude dobré po 

konzultaci s krajským úřad počkat na výklad změny zákona o ochraně zemědělského půdního 
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fondu, která je účinná od 1.4.2015, čili krátkou dobu, a zatím tak, jak si ji vysvětlují úředníci 

na Pardubickém kraji, tak nelze žádné změny, které souvisejí s průmyslovými zónami, 

provádět z hlediska ZPF. Je možné, že bychom na tom marně pracovali, všechno připravovali 

a nakonec by to schváleno nebylo. Chceme mít určitou jistotu, že ten náš návrh změny bude 

průchozí na těch úřadech, které o tom rozhodují. Pokud bychom schválili už dneska, že tu 

změnu máme provést, tak bychom stejně čekali na ten výklad, ale myslím si, že je jednodušší 

to zatím odložit a počkat, jak to dopadne. Takže doporučuji, aby se schválilo to usnesení 

první, zatím tu změnu odložit.   

Pro odložit rozhodnutí – 17, 1 se zdržel, 1 nehlasoval  

Přijato usnesení č. 131/Z/270415  

 

Tisk č. 18 - Změna úrokové sazby – Hřebečská č. o. 1 a č. o. 3   

Jílek – neznám podrobnosti těch smluv, ale protože se v této problematice dlouhodobě 

orientuji a zřejmě i občané jsou obeznámeni s těmi historickými úrokovými sazbami, tak si 

myslím, že by si ten dodatek zasloužil trošku přitvrdit a snížit tu úrokovou sazbu na nějakou 

částku, která je obvyklá v dnešní době.  

Mazalová – výše úrokové sazby vyplývá ze smlouvy, kterou máme uzavřenou s 

poskytovatelem půjčky.  

Jílek – takže ta úroková sazba 3,45 už byla v té smlouvě uvedena a teď se realizuje přechod 

na ní.  

Mazalová – v původní smlouvě bylo 5,9 a my snižujeme nájemníkům na 3,45, protože oni 

nám to splácí. 

Jílek – takže končí pětiletý fix a bude nová dohoda, takže to číslo 3,45 se prostě nepřevzalo, 

ale nově vyjednává?  

Mazalová – to se nevyjednává, spořitelna nám to určila na další pětileté období.  

Buriánková – ta sazba je výsledek jednání s ČS a je to o tom, že pokud bychom tuto sazbu 

chtěli změnit, tak je to na nové výběrové jednání. Návrh od spořitelny byl větší. Diskusi jsme 

vedli a bylo nás sděleno, že situace je odlišná u smluv před 20 lety a refinancování.  

Starosta – já si myslím, že se ten problém objasnil.  

Pro schválit uzavření dodatků – 16, proti 2, 1 se zdržel  

Přijato usnesení č. 109/Z/270415  

 

Tisk č. 19 - Prodej pozemků na ul. Horní v obci a katastrálním území Moravská Třebová      

Pro schválit prodeje pozemků – 19 

Přijato usnesení č. 110/Z/270415, 111/Z/270415   

 

Tisk č. 20 - Návrh  prodeje nemovitosti - podílu stavební parcely č. 1069/1  na ul. Lidické  

v obci a k.ú. Moravská Třebová 

Pro schválit prodej podílu – 19 

Přijato usnesení č. 112/Z/270415  

 

Tisk č. 21 - Návrh  prodeje nemovitosti - podílu stavební parcely č. 2254  na ul. Olomoucké  

v obci a k.ú. Moravská Třebová 

Pro schválit prodej podílu – 19 

Přijato usnesení č. 113/Z/270415  

 

Tisk č. 22 - Návrh na podání žádosti o převod pozemku od UZSVM 
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Pro schválit podání žádosti, pro zrušit své usnesení č. 88/Z/160315 – 19 

Přijato usnesení č. 114/Z/270415, 133/Z/270415  

 

Tisk č. 23 - Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v obci a k.ú. Moravská Třebová, ul. 

Jevíčská  

Pro schválit předloženou smlouvu – 19 

Přijato usnesení č. 115/Z/270415  

 

Tisk č. 24 - Návrh na uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby, most Boršov, 

darování pozemků 

Pro schválit darování pozemků – 19 

Přijato usnesení č. 116/Z/270415  

 

Tisk č. 25 - Návrh podání žádosti o  bezúplatný převod pozemku od Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových v obci a kat. území Moravská Třebová 

Pro schválit podání žádosti – 19 

Přijato usnesení č. 117/Z/270415  

 

Tisk č. 26 - Dodatek č. 7 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1012/S v rámci realizace 

dotačního projektu „Cesta od renesance k baroku“  

Pro schválit uzavření dodatku – 19 

Přijato usnesení č. 118/Z/270415  

 

Tisk č. 27 - Informace z dražby nemovitostí dne 25.04.2015 – na vědomí  

Jílek – kolik uchazečů bylo na dražbě a kolik nemovitostí bylo nabídnuto v dražbě.  

Starosta – nabídka byla zveřejněna a byla daleko bohatší a byla i na zastupitelstvu. Ta otázka 

není až tak na místě.  

Mazalová – myslím si, že těch nemovitostí bylo 11 a zájemců bylo přesně tolik kolik je 

prodaných, tedy dva.  

Pro vzít na vědomí informace z dražby – 19 

Přijato usnesení č. 130/Z/270415  

 

Tisk č. 28 - Zahraniční služební cesta do Göppingenu  

Starosta – jsem pro eventuální schválení, je to mezi 12. – 15. červnem, dal sem to na stůl po 

poradě na vedení, aby to bylo projednáno. Pokud bude aktivita do Vlaardingenu, tak zcela 

pravděpodobně dáme přednost partnerské aktivitě. Kdyby někdo z vás projevil zájem se 

zúčastnit, dejte vědět.  

Pro schválit zahraniční služební cestu – 18, 1 se zdržel 

Přijato usnesení č.119/Z/270415  

 

Tisk č. 29 – Zahraniční pracovní cesta do Banské Bystrice  

Pro schválit cestu – 19 

Přijato usnesení č. 120/Z/270415  
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Různé:  

Jílek – mě to dneska připadá, že jsem tady sám. Já jenom krátce využiju k té mojí poslední 

otázce. Já jsem se neptal proto, že by mi někdo vyfouknul parcelu, ale abych si udělal obrázek 

o úžasné poptávce po výstavbě na lokalitě Strážnického. Mám jednu otázku. Ten dopis, co 

jsme dostali dneska na stůl, to je pro nás, abychom si ho doma přečetli, nebo je schopen dát 

nám dneska k tomu někdo stručný komentář, abychom si nemuseli zjišťovat informace z VŘ? 

Druhá otázka je, trošku mám pocit, že město podcenilo informování občanů o stavební 

činnosti mezi Koclířovem a Svitavami. Já osobně jsem se to dozvěděl vyloženě náhodou, 

rychle jsem se díval na webové stránky města, kde by si to občané mohli s předstihem zjistit, 

bohužel jsem nic takového nenašel, stejně tak v rozhlase jsem nic nezaznamenal. Bylo by 

dobré v takových situacích občany informovat.  Třeba ten výlukový jízdní řád autobusů je 

dost fatální změna. Spousta lidí, kteří byli zvyklí jezdit do Svitav na rychlíky Praha, Brno, tak 

jsou teď tak v 50 % mimo a dále dojíždění studentů do škola do Svitav a do Litomyšle.  

 

Starosta – částečně souhlasím, že to mohlo být dáno na vědomost dříve, nicméně tahle 

informace je veřejně známá, že ta stavba se tam bude dít. Neuvědomuju si, zda to bylo ve 

zpravodaji. Domnívám se, že asi ne.  

 

Zouharová – informace ve zpravodaji nebyla, protože mi ji nikdo nedal. Já myslím, že je 

nějaký odbor nebo kompetentní orgán, který pokud považuje za potřebné informovat o 

takových záležitostech, tak je v jeho kompetenci, aby takové informace podal. Já jsem ji sama 

ze své iniciativy vkládala na web, ale už je zase sundaná, protože to omezení trvá už dlouho a 

už asi většina z nás na to přišla. Bylo to tam v souvislosti s čištěním tulenu, bylo to poměrně 

v začátku trvání uzavírky s tím, že jsem upozornila lidi, že se nedostanou běžnou cestou. 

Jinak ke mě se žádná informace nedostala.  

 

Starosta – my si to projednáme a bude dána odpověď panu kolegovi. Ten dopis, já se pokusím 

to vysvětlit. Já nevím, proč firma, která byla vyloučena radou města v rámci koncesního 

řízení, napsala všem zastupitelům tento dopis. Podle mě to má jenom informativní význam 

pro vás, protože tahle záležitost je plně v režii výběrové komise, jejíž předsedou jsem já, 

místo předsedou je kolega Mička, dále je tam kolega Muselík a je tam poradce za VRV. Ten 

proces je takovej jak má být, je v souladu s hodnocením nabídek a tahleta námitka přišla jako 

v pořadí třetí, druhá od stejné firmy, minulý týden ve čtvrtek jsme rozhodli o zamítnutí 

námitky jak této firmy, který namítali, že byli vyloučeni a firma VAS Brno namítala jak 

vyloučení tak hodnocení. I s touto námitkou se musí komise vypořádat, předložit RM návrh, 

zase to nějakou dobu potrvá. Nicméně to jinak nelze. Dovoluji si tvrdit, že s tím bude 

nakládáno stejně jako s předchozími dvěma námitkami. Bude-li úspěšná nebo nebude, nechci 

předjímat. Bude to podrobeno hodnocení našim poradcem. Ten nám dá své stanovisko a 

rozhodnutí bude na radě města.  

 

Josef Ošťádal – já nejdřív odpovím na to, v čem jsem fundovaný a to je ten autobus do Svitav. 

Já tam jezdím každý den, takže to dobře znám. Je to tak, tam se dělá spojka do Koclířova ze 

Svitav, ale a to bych chtěl pochválit nevím jeslti Pardubický kraj, všechno posunuli dopředu 

tak, aby lidé, kteří chtějí cestovat vlakem, zastavuje to u úřadu práce, těch 5 minut tam je 

posunuto. Druhá věc je ten dopis. Já nevím, co se po městě povídá, tak místní firma skončila 

až třetí v pořadí, což je špatný, chtěli jsme, aby místní firma vyhrála, protože s nima máme 

dobrej vztah. No ale skončila až třetí a teď děláme všechno pro to, abychom měli dražší vodu. 

Zásadní a důležité co bylo v té soutěži, byla ceny vody. Museli ty firmy vyloučeny dát nižší 

cenu, protože jinak by neuspěli v té soutěži. To mě trošku vadí, jsem rád, že to je nahráváno 

na zařízení tak, aby si to mohli poslechnout i ostatní. Teď je otázka, jestli zachraňovat, ono 
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ani nejde o zachraňování, protože firma VHOS by samozřejmě přežila dál, ale o to zda 

bojovat za pár desítek zaměstnanců firmy proto, abychom měli dražší vodu, sice nevím o 

kolik, ale to si myslím, že by si to měla zodpovědět rada města nebo výběrová komise. To je 

za mě všechno v této chvíli.  

 

Martínek – já považuji za nutné zastupitelstvo v této souvislosti seznámit. My jsme 

rozhodovali o vyloučení minulou radu. A to mimo jiné na základě toho, že jsme dostali 

obsáhlý elaborát od kolegy Mičky jako člena výběrové komise, kde zdůvodňuje, že vyloučení 

je správné a že to v souladu se zákonem, stejně jako ostatní členové komise i náš poradce. 

V této chvíli nemám jinou možnost, než hlasovat pro vyloučení. Když dostanu takové 

informace, tak jinak nemůžu postupovat. Samozřejmě, že my, ať je VHOS na území našeho 

města nebo ne, tak to v tom VŘ nemůže hrát žádnou roli, ale v okamžiku, kdy ty dvě firmy, 

které byly vyloučeny, nesplnily podmínky, tak není možný o tom diskutovat. Nicméně je asi 

potřeba upozornit zastupitelstvo, že se to povleče, protože v těch materiálech na radu jsem si 

přečetl, nicméně říkají, že to pošlou na ÚHOS, který rozhodne, jestli je postup města správný 

či nikoli. V tomto směru bych to nechal být. Stanovisko ÚHOSu je rozhodující. Já v téhle 

chvíli nemám jinou možnost. A to jestli firma posílá dopis, tak to je jednoduchý. Ona tu 

zakázku chce, tak dělá všechny kroky, aby jí dostalo. Její nabídka nesplnila požadavky, tak 

není co řešit. Nemůže nevyloučit tuto firmu z VŘ.  

 

Starosta – já se taky domnívám, že to není o žádné záchraně místní firmy ani o ceně vody. Je 

to o regulích koncesního řízení. Poradce vyhodnotil nabídky vyloučených firme jako 

s chybami a vadami oproti zadávací dokumentaci, tak nám nezbylo než to doporučení vzít za 

své. A ještě vysvětlím, že nejdřív bylo rozhodnuto o vyloučení, odeslaly se dopisy, kde jim to 

bylo sděleno a teď měli lhůtu, aby podali námitku. Rada teď ve čtvrtek rozhodovala o 

zamítnutí těch námitek. Teď mají možnost se bránit třeba tím, že nás oznámí na ÚHOS. Já 

taky jsem si jistej, že nemáme jinou možnost. Kdybychom to neudělali, tak by nám zase mohl 

vytýkat někdo jinej, že jsme něco udělali špatně a to by bylo z bláta do louže. Nezbývá nám, 

než se spolehnout na to, že nám to ten poradce úřaduje dobře, správně a snad přesně.  

  

Jurenka – já bych měl jeden požadavek z hlediska bezpečnosti umístit přechod pro chodce na 

silnici směrem na Udánky před křižovatkou s ulici Jiráskova. Je tam častý pohyb dětí a rodičů 

a chodí zrovna tam, kde není přechod. Po ránu a odpoledne je to dosti nebezpečný. Běhaj tam 

uplně bezprizorně. On tam přechod je, ale je až za křižovtkou, což je na druhé straně, než je 

školka. Je to tam prostě nebezpečný.  

 

Starosta – toto jsme už řešili s odborem dopravy, pokud se pamatuju, tak jsme nešli to toho 

řešení, protože tam dva přechody asi být nemůžou.  

 

Václavík – tuto situaci jsme řešili, zvolili jsme jeden přechod, který je blíže Udánkám, 

protože tam byl daleko větší pohyb dětí. Kdyby byl ten přechod druhej, blíž parku, tak by 

nebyl hned u křižovatky, ale musel by se posunout o několik metrů dál směrem k parku a 

nikdo by přes ten přechod nechodil. Jestli mluvíme o stejné křižovatce.  

 

Starosta – můžeme se k tomu vrátit a ještě jednou to nechat zvážit.  

 

Jurenka – mluvíme o stejné křižovatce. Já tudy jezdím dvakrát, třikrát denně a po přechodu 

nevidím chodit nikoho a mimo něj ano. Proto jsem na to upozornil, protože se mi to tam zdá 

dosti nepřehledný.  
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Josef Ošťádal – já si pamatuji, když jsme se o tom balili, to už je řadu let. Kdyby ten přechod  

byl v tom místě, kde se přesně napojuje… Jo já jsem chtěl mluvit o jiným přechodu. To né.  

 

Konec 16:15 hod.  

 

V Moravské Třebové, 27.04.2015 

Zapsala: Bc. Petra Jiroušová   

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

Mgr. Bc. Lenka Bártová    …………………….. 

 

 

  

 

Mgr. Roman Cápal           …….……………….. 

JUDr. Miloš Izák 

      starosta města 


