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Zápis 

 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo 3. listopadu 

2014 v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké od 15 hodin. 

 

Přítomni: 21 členů – dle prezenční listiny, tajemník MěÚ   

 

Předsedající: JUDr. Miloš Izák, starosta  

 

Zapisovatelka: Bc. Petra Jiroušová  

 

Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č.  1/Z/031114 – 12/Z/031114  

 

 

1. Zahájení, hymna 

 

Starosta - Vážení členové Zastupitelstva města Moravská Třebová, dámy a pánové, vážení 

hosté! V souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích zahajuji ustavující zasedání 

Zastupitelstva města Moravská Třebová, na kterém vás všechny srdečně vítám.  

Zasedání bylo svoláno dosavadním starostou města dne 24.10.2014 a informace o konání 

ustavujícího zasedání byla vyvěšena na úřední desce městského úřadu dne 24.10.2014, tj. 

nejméně 7 dnů před ustavujícím zasedáním.  Ustavující zasedání bylo tedy svoláno řádně a 

včas v souladu s ustanovením zákona o obcích. 

Nyní vás žádám, abyste povstali – zazní hymna České republiky. 

 

Starosta - Konstatuji, že podle prezenční listiny je z celkového počtu 21 zvolených členů 

zastupitelstva přítomno všech 21 členů, což je stoprocentní účast, takže ustavující zasedání je 

schopno platně jednat a usnášet se. 

 

2. Složení slibu členů zastupitelstva 

 

Starosta - Dalším bodem programu je složení slibu člena zastupitelstva. Podle ustanovení § 69 

zákona o obcích skládá člen zastupitelstva slib po jeho přečtení pronesením slova slibuji a 

následně slib potvrdí svým podpisem pod jeho text. 

Text slibu přečte Hana Horská, poté jednotliví členové zastupitelstva na výzvu předsedajícího 

předstoupí a složí slib pronesením slova slibuji. Složení slibu potvrdí svým podpisem pod text 

slibu. Žádám Hanu Horskou, aby předstoupila a přečetla slib.  

 

Horská – „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci 

budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České 

republiky“.  

 

Starosta - Konstatuji, že všichni přítomní členové zastupitelstva složili zákonem stanovený 

slib a mohou se ujmout svého mandátu. 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva města – pro 21  

Přijato usnesení č. 4/Z/031114  

 

3. Volba členů volební komise, návrhové komise a ověřovatelů zápis 
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Starosta - Přistoupíme k dalšímu bodu programu, kterým je volba komisí a ověřovatelů 

zápisu. 

 

Nejdříve zvolíme členy volební komise. Navrhuji, aby volební komise pracovala ve složení: 

Mgr. Petr Vágner, Ing. Milan König, Libor Truhlář 

Táži se navržených kandidátů, zda souhlasí se svou kandidaturou? 

 

Mgr. Petr Vágner – souhlasím 

Ing. Milan König – souhlasím  

Libor Truhlář – souhlasím  

 

Starosta - Doporučuji, aby o všech kandidátech bylo hlasováno současně. Má někdo k tomuto 

návrhu dotaz nebo připomínku? 

Bez připomínek.  

Pro návrh hlasovalo 21 členů 

Volební komise je zvolena – mezi sebou si zvolí předsedu  

Přijato usnesení č. 8/Z/031114  

 

Dále navrhuji, aby návrhová komise, která zpracuje návrh usnesení z dnešního ustavujícího 

zasedání, pracovala ve složení: Ing. Miloš Mička, Josef Odehnal, Miroslav Jurenka 

Táži se navržených kandidátů, zda souhlasí se svou kandidaturou? 

Ing. Miloš Mička – souhlasím  

Josef Odehnal – souhlasím  

Miroslav Jurenka – souhlasím  

 

Starosta - Doporučuji, aby o všech kandidátech bylo hlasováno současně. Má někdo k tomuto 

návrhu dotaz nebo připomínku? 

Bez připomínek.  

Pro návrh hlasovalo 21 členů  

Návrhová komise je zvolena – mezi sebou si zvolí předsedu. 

Přijato usnesení č. 9/Z/031114  

 

Jako ověřovatele zápisu z dnešního zasedání navrhuji: Ing. Josefa Jílka, RNDr. Josefa 

Ošťádala  

Táži se navržených ověřovatelů, zda souhlasí s tímto návrhem? 

 

Ing. Josef Jílek – souhlasím  

RNDr. Josef Ošťádal – souhlasím  

 

Starosta - Doporučuji, aby o navržených ověřovatelích bylo hlasováno současně. Má někdo 

k tomuto návrhu dotaz nebo připomínku? 

Bez připomínek.  

Pro návrh hlasovalo 21 členů.  
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Ověřovatelé zápisu z dnešního ustavujícího zasedání zastupitelstva města byli zvoleni. 

Přijato usnesení č. 10/Z/031114  

 

Starosta - žádám komise, aby se ujaly své práce. 

 

Zapisovatelkou určuji Bc. Petru Jiroušovou.   

 

4. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva města 

 

Starosta - Dále konstatuji, že členové zastupitelstva byli na dnešní jednání řádně a včas 

pozváni a obdrželi současně návrh programu jednání, který je následující: 

1. Zahájení, hymna 

2. Složení slibu členů zastupitelstva 

3. Zvolení ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise, určení 

zapisovatele 

4. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva města 

5. Podněty a připomínky občanů 

6. Stanovení počtu členů rady města, počtu místostarostů, určení 

funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni 

7. Schválení způsobu volby starosty, místostarosty (místostarostů) a 

dalších členů rady města 

8. Volba starosty 

9. Volba místostarosty (místostarostů) a dalších členů rady města 

10. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města 

11. Zřízení výborů zastupitelstva města 

12. Zástupci města ve sdruženích, svazech a společnostech 

13. Různé  

14. Závěr 

 

Má někdo připomínku nebo návrhy na jeho změnu? 

Není tomu tak, dávám o návrhu hlasovat.  

Pro návrh hlasovalo 21 členů 

Přijato usnesení č. 1/Z/031114  

 

Starosta - Děkuji, program dnešního jednání je schválen a budeme se jím řídit. 

 

5. Podněty a připomínky občanů 

 

Starosta - V souladu s jednacím řádem zastupitelstva města dávám nyní slovo občanům 

k vyjádření jejich dotazů, připomínek a námětů. Upozorňuji, že je pořizován zvukový 

záznam, který bude uložen na webové stránky města.  

 

Heger – než dojde k volbě starosty/místostarosty, chtěl bych apelovat na zvolené zastupitele, 

aby zvážili, zda bude hlasováno veřejnou nebo tajnou formou. Já navrhuji volbu tajnou. Chtěl 

bych připomenout, že základním principem demokratického hlasování je svobodná vůle 
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občana, v tomto případě zastupitele, volit dle svého uvážení. Výňatek ústavy ČR – volby se 

konají tajným hlasováním, na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva- 

Jedná se o jakékoli volby. Jestliže se najde jeden jediný člověk, který by chtěl tajnou volbu, 

neměl by mu nikdo v této skutečnosti bránit. Děkuji za pozornost.  

 

Müller – nemám nic k zastupitelům a netvrdím, že se ve městě nic neudělalo. To bychom 

lhali. Město pokročilo, ale víme všichni, vykládá se o tom, zhoršila se demografická struktura, 

přichází sem bandy cikánů, který tady nikdo nechce a odchází slušní a ekonomicky stabilní 

rodiny. Staví se v Gruně a v Útěchově. Ty rodiny, které odchází, to není spodina. Gruna 

nechce brát, Útěchov nechce brát, nemají katastry. To je pro třebováky špatné. Jestli to bude 

potřebovat tímto tempem, bude to tady stav jedna ku dvou nebo jednu ku jedné. Potřebujeme 

sem podnikatele, vzdělané lidi a slušnou továrnu, která trochu zvedne platební sílu občanů 

města. Platební síla schopnejch lidí je na katastrofální úrovni. Že to nejde, ať mi nikdo 

nevykládá. Svitavy budou mít novou továrnu, Polička, Jeseníky, Žatec, jde to, ale musí se 

chtít. Top podnikatelé se nemusí bát, budou se točit peníze. Co se týče té demografické 

struktury, ne všechnu vinu má vedení města, jsou tady firmy, který je přijímají, protože, nerad 

bych se dočkal toho, abych šel na náměstí, tam stály velbloudi a na nich arabáči a pálili to na 

nás. Politika toho města k tomu zatím směřuje. Když si řekneme, že Třebová patřila a bude 

patřit Třebovákům, tak to musí být pravda. Je to naše město a my zde tyto elementy 

nebudeme trpět. Děkuji.  

 

Trnková – nesouhlasím s tím, aby volba byla tajná, pro mě je důležité vědět, jak kdo hlasoval.  

 

Blaha – myslím si, že když se podíváme na skladbu zastupitelstva, vy voliči jste dali novým 

deseti tvářím tu důvěru, a že především vy chcete, by byla změna. Změna může proběhnout 

jedině tak, že bude prováděna demokraticky, a to tajnou volbou. To, co bylo kdysi, že 

stranicky se zvedaly jednotně ruce, doufám, že to v našem městě nebude zapotřebí. Děkuji.  

 

 

 

6. Stanovení počtu členů rady města, počtu místostarostů, určení funkcí, pro které budou 

členové zastupitelstva uvolněni 

 

Starosta - Dalším bodem programu je stanovení počtu členů rady města. Počet členů rady 

města je možno stanovit v rámci rozmezí od 5 do 11, přičemž nesmí být vyšší než 1/3 počtu 

členů zastupitelstva. S ohledem na tuto právní úpravu a dosavadní stav navrhuji stanovit počet 

členů rady města na 7. 

Pro návrh hlasovalo 21 členů.  

Počet členů rady města byl pro toto volební období stanoven na 7. 

Přijato usnesení č. 6/Z/031114  

 

Po stanovení počtu členů rady města je třeba stanovit počet místostarostů. Navrhuji, aby byli 

zvoleni 2 místostarostové. 

Má někdo jiný návrh? 

Ošťádal Josef – teď začne nové volební období, myslím si, že by stačil jeden místostarosta. 

To je můj názor.  

Protinávrh zvolit jednoho místostarostu – pro 5, proti 12, zdrželi se 4  
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Budeme hlasovat o původním návrhu.  

Pro návrh hlasovalo 12, proti 5, zdrželi se 4   

Konstatuji, že pro toto volební budou zvoleni 2 místostarostové. 

Přijato usnesení č. 7/Z/031114  

 

Dále je třeba stanovit počet uvolněných členů zastupitelstva města. Navrhuji, aby byly určeny 

2 funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni, a to starosta a jeden místostarosta. 

Má někdo jiný návrh? 

Pokud nemá, budeme o předloženém návrhu hlasovat.  

Pro návrh hlasovalo 15 členů, zdrželo se 6 členů 

Konstatuji, že pro toto volební budou pro výkon funkce uvolněni starosta a 1 místostarosta. 

Přijato usnesení č. 7/Z/031114  

 

7. Schválení způsobu volby starosty, místostarosty (místostarostů) a dalších členů rady 

města 

 

Starosta - S pozvánkou na dnešní ustavující zasedání jste obdrželi Jednací řád Zastupitelstva 

města Moravská Třebová, jehož přílohou je Volební řád, kterým se při volbě starosty, 

místostarostů a ostatních členů rady města budeme řídit. 

Před přistoupení k vlastní volbě dávám návrh, aby hlasování o návrzích na starostu, 

místostarosty a další členy rady města bylo veřejné.  

Má někdo jiný návrh? 

Jílek – na začátku jsme všichni složili slib a tam bylo, že se budeme řídit ústavou, jejíž 

součástí je listina základních práv a svobod, kde je uvedeno, že každý občan má volební 

právo, je všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním. Tento výklad může být různý, 

ale výkladem zákona je pověřen pouze ústavní soud, a pokud vím, žádný judikát v tomto 

smyslu nebyl vydán. Navrhuji, aby bylo uplatněno toto právo a všechny personální volby se 

konaly tajným hlasováním.  

Ošťádal – oslovil jsem okolní města, jak se volí, ne všude se volí tajnou volbou, ale většina 

měst ano. Polička, Hlinsko, Vysoké Mýto tam se také volí veřejnou volbou. Když před 4 lety 

pan starosta říkal, že veřejná volba je to nejdemokratičtější, kdy každý může veřejně projevit 

svůj názor. Někdy někdo musí projevit svůj názor, ale ne svůj, ale třeba toho, kdo sedí vedle. 

Pamatujeme si ty doby, kdy jsme museli hlasovat nějak stejně. To je můj návrh, proč já 

prosazuji tu tajnou volbu. Ale jinak jsou i města, kde se volí veřejně.  

Protinávrh tajná volba – pro 10, proti 10, zdržel se 1  

Budeme tedy hlasovat o schválení veřejné volby starosty, místostarostů a dalších členů rady 

města. 

Pro návrh hlasovalo 11 členů, proti 10 členů  

 

Starosta – máme to obsaženo v jednacím řádu, všichni to víte a znáte, tak snad nebudete 

tvrdit, že jednací řád je v rozporu s ústavou.  

 

Nyní předávám slovo předsedovi volební komise Mgr. Vágnerovi, který v souladu s volebním 

řádem bude řídit průběh voleb. 
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8. Volba starosty 

 

Vágner - Dámy a pánové, v souladu se schváleným programem budeme nyní volit starostu 

města. Rozhodli jsme, že volby budou probíhat veřejným hlasováním. Žádám členy 

zastupitelstva, aby mi předali písemné návrhy na funkci starosty. 

 

Oznamuji, že na funkci starosty byli navrženi tito kandidáti, o kterých bude hlasováno 

veřejným hlasováním v tomto abecedním pořadí: 

1. Ing. Daniela Blahová  

2. JUDr. Miloš Izák  

 

Ptám se navržených kandidátů, zda souhlasí se svou kandidaturou. 

Ing. Daniela Blahová – ano, souhlasím  

JUDr. Miloš Izák – souhlasím.  

Nyní budeme hlasovat o návrhu č. 1 Ing. Daniela Blahová  

Pro návrh hlasovalo 10 členů, proti 11 členů 

Kandidát č. 1 Ing. Daniela Blahová nebyla zvolena do funkce starosty. 

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu č. 2 JUDr. Miloš Izák  

Pro návrh hlasovalo 11, proti 9, 1 se zdržel  

Přijato usnesení č. 11/Z/031114  

 

JUDr. Miloš Izák byl zvolen do funkce starosta města.  

 

Starosta - Poděkoval za hlasy, za důvěru a s tímto výsledkem máme možnost pokračovat 

v nastaveném, v realizaci dalších projektů, jenom podotknu, že veřejnost bude seznámena se 

záměry rady města v programovém prohlášení RM, které bude předloženy 1.12.2014 na 

dalším zasedání zastupitelstva.  

 

 

9. Volba místostarostů a dalších členů rady města 

 

Vágner - Dámy a pánové, v souladu se schváleným programem budeme nyní volit 

místostarostu města (druhého místostarostu, ostatní členy rady města). Žádám členy 

zastupitelstva, aby mi předali písemné návrhy na funkci starosty. 

 

Oznamuji, že na funkci místostarosty města, který bude oprávněn zastupovat starostu v době 

jeho nepřítomnosti byli navrženi tito kandidáti, o kterých bude hlasováno veřejným 

hlasováním v tomto abecedním pořadí: 

1. Ing. Daniela Blahová 

2. Ing. Pavel Brettschneider 

 

Ptám se navržených kandidátů, zda souhlasí se svou kandidaturou. 

Ing. Blahová – ano, souhlasím  

Ing. Brettschneider – ano, souhlasím.  
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Nyní budeme hlasovat o návrhu č. 1 Ing. Daniela Blahová  

Pro návrh hlasovalo 10 členů, proti 11 členů 

Kandidát č. 1 Ing. Daniela Blahová nebyla zvolena do funkce místostarosty. 

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu č. 2 Ing. Pavel  Brettschneider  

Pro návrh hlasovalo 11, proti 10  

Přijato usnesení č. 11/Z/031114  

 

Ing. Pavel Brettschneider byl zvolen do funkce místostarosty města.  

 

 

Oznamuji, že na funkci místostarosty města, který bude oprávněn zastupovat starostu v době 

nepřítomnosti starosty a místostarosty, byl navržen:  

 

1. Ing. Václav Mačát  

 

Ptám se navrženého kandidátů, zda souhlasí se svou kandidaturou. 

Ing. Václav Mačát - ano, souhlasím 

Nyní budeme o návrhu hlasovat.  

 

Pro návrh hlasovalo – 11, proti 10  

Přijato usnesení č. 11/Z/031114  

 

Ing. Václav Mačát byl zvolen do funkce místostarosty města 

 

Volba členů rady města:  

 

Volba bude probíhat veřejně, žádám členy zastupitelstva města, aby mi předali své návrhy.  

Navrženi byli: Hana Horská, Petr Kelča, Radko Martínek, Miroslav Muselík  

 

PaedDr. Horská – ano, souhlasím 

MUDr. Petr Kelča – ano, souhlasím 

Mgr. Radko Martínek – souhlasím 

Mgr. Miroslav Muselík – ano, souhlasím  

 

Pro PaedDr. Hana Horská – 11, proti 10  

Pro MUDr. Petr Kelča – 11, proti 8, zdrželi se 2  

Pro Mgr. Radko Martínek – 11, proti 8, 2 se zdrželi   

Pro Mgr. Miroslav Muselík – 11, proti 9, 1 se zdržel  

 

Přijato usnesení č. 11/Z/031114  

 

Starosta - poděkoval členům volební komise za organizaci voleb. Pogratuloval 

místostarostům a radním ke zvolení.  

 

 

10. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva 
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Starosta projednal předložený materiál o výši měsíční odměny a příplatků neuvolněným 

členům zastupitelstva města, stanovené usnesením zastupitelstva města  č. 540/Z/020109 ze 

dne 02.02.2009.  

 

Pro schválit měsíční odměny – 15, 6 se zdrželo  

Přijato usnesení č. 2/Z/031114  

 

11. Zřízení výborů zastupitelstva města 

 

Pro vzít na vědomí, pro zřídit výbory – 21  

Přijato usnesení č. 5/Z/031114, 12/Z/031114 

 

Starosta - doporučuje členům ZM navrhnout kandidáty a předat písemně do 18. listopadu 

2014 starostovi města. Bude předložen materiál ke schválení 1.12.  

 

12.  Zástupci města 

 

Přečten obsahu tisku. 

Zbývající bude předloženo na příštím jednání  

 

Jílek – mám pocit, že v a. s. VHOS máme také zástupce v dozorčí radě. Chtěl bych to 

vysvětlit.  

Starosta – ano, objevil jsem i další, jsou i další členství města. Není to věc, která by musela 

být rozhodnuta dnes.  

Mačát – v dozorčí radě VHOSu jsem já, ale ne za město, to by schvalovalo ZM. Nemám s tím 

problém, aby to bylo znovu projednáno. VHOS je soukromá firma, já jsem tam jako fyzická 

osoba člen dozorčí rady.  

Pro potvrdit zastupování – 15, 6 se zdrželo  

Přijato usnesení č. 3/Z/031114  

 

 

Rekapitulace usnesení 

Starosta - Žádám předsedu návrhové komise Ing. Miloše Mičku, aby přednesl zprávu 

návrhové komise. 

 

Hovoří předseda návrhové komise: 

 

Návrhová komise posoudila průběh dnešního zasedání zastupitelstva města s tímto závěrem: 

- Návrhová komise sděluje, že v průběhu zasedání zastupitelstva nebyly návrhové 

komisi doručeny žádné návrhy na změny nebo úpravy přijatých usnesení z dnešního 

zasedání, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo jednat a hlasovat 

- Návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu 

projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva města byla platně přijata 

 

Starosta - poděkoval předsedovi návrhové komise za přednesenou zprávu. 

 

 

13. Různé – diskuze 
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Starosta vyzval členy zastupitelstva, následně přítomné občany k diskuzi.  

 

Müller – měl bych na adresu Ing. Blahové. Obdivuji její osobní statečnost, že do toho šla. 

V prvním kole to bylo knopový, nebylo to bez šance. V tomto městě porazit některý bývalý 

nomenklaturní kádry, je nadlidský výkon.  

 

Nechutová – dotaz na Ing. Mačáta. Zarazila mě jeho odpověď, že je ve VHOSu v dozorčí radě 

jako občan, nikoli jako člen zastupitelstva. Proč jsme vás do tohoto orgánu volili jako 

zastupitelé před 5 – 6 lety? Můžete to zdůvodnit?  

Starosta – asi došlo k nepřesné formulaci. 

Mačát – nejsem si vědom toho, že by to schvalovalo ZM, ale podíváme se na to a za měsíc 

dáme zprávu. Ale říkám, že je to jiný případ než LIKO, kde jsme akcionáři. O tom rozhoduje 

ta společnost. VHOS tam město nemá žádnou účast, myslím, že to v ZM nebylo, ale podívám 

se na to.  

Nechutová – dobře si to pamatuju, předkládala jsem tam výpis z Obchodního rejstříku, když 

místo dr. Ošťádala jste tam nastupoval vy. Jedná se mi o to, město jako vlastník kanalizační 

sítě pronajímá VHOSu svůj majetek, tak si myslím, že tam nemůže být jako občan, ale jako 

zastupitel, jen mě to zarazilo.  

Starosta – 1. prosince bude vše vysvětleno.   

König – chtěl jsem se zeptat pana Mačáta, jestli hájí zájmy města v té dozorčí radě? Není mi 

ten vztah jasný.  

Mačát – neškodilo by nějaký kurz navštívit, co to je dozorčí rada. Tam nikdo nikoho zájmy 

nehájí, tam se kontroluje, aby společnost fungovala. Je to kontrolní orgán. O zájmy města 

nejde. Tam se neřeší nic než výsledky společnosti. Pokud v diskuzi dojde na věci související 

s provozem kanalizace, tak za město bojuju, ale to hlavní poslání dozorčí rady není.  

Ošťádal – paní Nechutová zmínila, že mě nahradil, ale já jsem v dozorčí radě VHOSu nikdy 

nebyl.  

 

Zemánek – organizační věci: je k dispozici dotazníček, kde chceme požádat, abyste se 

vyjádřili, v jaké formě chcete dostávat materiály k projednání ZM. Možnosti jsou dvě, 

v minulém období většina členů ZM přijímala materiály elektronicky tak, že se tyto materiály 

ukládaly na web a členové si prostřednictvím hesla tyto materiály stahovali a pracovali s nimi 

dál v el. podobě. Druhá varianta je v písemné podobě dodávka do místa bydliště 5 dnů před 

zasedáním ZM. Poprosil bych, abyste se vyjádřili, abychom připravili příští zasedání ZM, 

které bude 1.12. Druhá věc je také součástí dotazníčku, v min. volebním období byly na webu 

města a na tablu na radnici zveřejněny fotografie členů ZM se jmény. Chtěl bych požádat, 

jestli souhlasíte s tím, aby vaše fotografie byla zveřejněna na webu a na tablu. Pokud budete 

souhlasit a nebudete mít k dispozici fotografii, zařídíme, aby byla k dispozici. Chtěl jsem 

oslovit nové členy ZM, jestli by měli nějaký zájem o informace o chodu obcí, jsme schopni 

zabezpečit seminář nebo školení vhodnou formou.  

 

König – připadám si tu zbytečně, z hlediště byly názory.. je zřejmé, že současná vláda města 

hlasuje jednotně, bylo to vidět, všichni hlasovali stejně. Jestli to tak bude po celé čtyři roky. 

Trochu bezradnost.  

 

Jílek – chtěl bych Milana uklidnit, občas někdo onemocní, občas je někdo na služební cestě. 

Bude to veselé.  
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Ošťádal J. – podle zákona o obcích může každý zastupitel předkládat vlastní materiály. Já 

bych se toho nebál.   

 

Odehnal – vážené kolegyně, kolegové, milí hosté. Dovolte, abych jako nejstarší člen 

zastupitelstva, který pro toto město pracuje již téměř 50 let, chtěl bych požádat, aby tento 

kolektiv pracoval pro blaho města. Vím, že nebyly naplněny některé představy kolegů 

zastupitelů. V té demokracii to tak už chodí. Nerad se vracím k tomu, co bylo, my jsme 

poctivě pracovali 20 let pro blaho tohoto města, aniž by nám před tím vládci města umožnili 

práci ať už v radě či uvolnili nějaké místo pro předsedu výboru. Věřím, že tento kolektiv bude 

tým, který bude pracovat pro blaho města a jeho občany. Občané rozhodli tak jak rozhodli a 

panu Ing. Königovi připomínám, že v ZM se projednávají věci, které jsou důležité pro město 

a i z řad koalice nemusí být vše tak, jak říkáte. Děkuji, že jsme se tohoto úkolu zhostili slušně.  

 

Martínek – také kolegovi Königovi, že nudit se nebude a bude muset činit kroky, které by do 

budoucna měly ovlivnit vývoj města. Mé zkušenosti hovoří o tom, že nezáleží na tom, jakou 

funkci momentálně zastávám, ale záleží na iniciativě každého člověka. Co se týká hlasování 

v ZM tak předpokládám, že to bude jako doposud. 90 % hlasování se odehrávalo mimo 

koalice a opozice. Pokud opozice bude hlasovat tak, jak hlasovala teď, v tom jí nikdo 

nezabrání, ale bude si to muset také zdůvodnit. Zájem nás všech, aby se Moravská Třebová 

posunula dál.  

Mačát – už to řekl p. Martínek, jen bych doplnil, že pokud máte cíl chodit na ZM a všechno 

rozporovat a i dobré nápady shazovat, tak sem chodit nemusíte. To je pravda. Procházel jsem 

vaše volební programy a věnoval jsem tomu hodně času, jsou tam rozumné nápady a proč 

byste je nechtěli zrealizovat, když jste je slíbili voličům? ODS má recept na boj proti drogám 

a kriminalitě. Sem s ním hned v prosinci. Garantuju, že to schválíme, pokud to bude v souladu 

se zákonem. Hnutí Ano p. Babiš na jejich letáku říká, že má tým odborníků, který je připraven 

ke konzultacím a pomoci při čerpání evropských fondů. Uvítáme takovou podporu. Přece 

nechcete bojovat proti něčemu, co máme společné. U skupiny paní Blahové, tam si nejsem 

jist, jestli závazek snížit stočné je reálný. Musíme respektovat finanční model. Až se s tím 

detailně seznámíte, tak možná poznáte, že je to nesmysl.  

 

Mičková – mě málem p. Odehnal dojal k slzám. Jako občan nepochopím strategii a taktiku, 

názorová blízkost sociální demokracie a KSČM je nasnadě, za jedno místo v radě. To se 

KSČM prodává poměrně lacino. Chtěla bych říct, že kritizujete předchozí vedení města, že 

jste neměli místa v radě. Kolik míst má v radě opozice? 5 míst má sociální demokracie, jedno 

místo v radě jednočlenného zastupitele nezávislých kandidátů a jeden člen KSČM. Mně to 

jako demokratické vedení města nepřipadá. 

 

Starosta – já tohle nebudu komentovat, protože zřejmě jste někde na jiném světě.  

 

Mičková - reaguji na kritiku pana Odehnala, který si stěžoval, že v minulých radách nebyli 

komunisté v radě. Na procenta má současné vedení města 49 % voličů. Je to nádherné slyšet, 

jak mají všichni pracovat společně. Myslím si, že ta ruka ze strany vedení města podaná 

nebyla.  

 

Blaha – nejlepší obrana je útok. Pan Mačát začal hned útočit. Ty tři z jednotlivých stran 

vybrané úkoly použil proti nám. Všimli jste si toho?   

 

Starosta – nebylo to správně pochopeno. Nebyl to útok, byla to výzva. A upozornění na míru 

neznalosti stran stočného. Je zde generální ředitel VHOS, může to potvrdit.  
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Šimon – nabízím všem zastupitelům, abych příště mohl přednést strukturu vodného a 

stočného. Řeknu jednu důležitou věc, jsme pod vlivem evropských peněz, jsou tam pravidla, 

obecně se jim říká finanční model. Až zjistíte, jaká je struktura rozdělení hodnoty stočného, 

které každý z nás občanů zaplatí, tak můžeme začít odbornou diskuzi.  

 

Blahová – měla jsem možnost účastnit se jednání, kde pan Šimon vystoupil s kalkulačním 

vzorcem. Přišlo mi, že slovo kalkulační vzorec je zaklínadlo, kterému podlehla většina 

tehdejších zastupitelů. Neříkám, že vše je špatně. My se chceme snažit o to snížit životní 

náklady občanů, myslíme si, že toto je jedna z cest. Budeme se o to velice zajímat, protože 

víme, že v jiných městech to jde levněji a jiným způsobem.  

 

Starosta – taky bych přivítal, aby generální ředitel VHOSu příští ZM přišel. Jestli chcete 

pomoct, já to vítám. My, co do toho trochu vidíme, nám jasno je.  

 

König - k té výzvě na spolupráci. První kroky po volbách radnice vedly k tomu.. v minulém  

volebním období pozvali k jednání všechny strany, aby si ujasnily názory. Po současných 

volbách nebyly další strany přizvány. Vítěz voleb sociální demokracie v krátké době uzavřela 

koalici s komunistickou stranou a s p. Brettschneiderem. Je mi líto, že nepřizvali k jednání 

zástupce, kteří měli víc preferenčních hlasů než oni sami. Předpokládám, že to obyvatelé 

Třebové chtěli vidět v radě města a ve vedení města. Doufám, že po volbách se nastalá situace 

zklidní a že i osobní averze přestanou a ke spolupráci skutečně dojde.  

 

Horská – pracuji zde 8 let, jednání mohou probíhat oboustranně, oslovovat mohly i strany 

jiné, to je ta demokracie. I my jsme jako KSČM byly oslovování. Ing. Jílek mi nabídl za vás 

pět místostarostku. Odpověděla jsem písemně, odmítla jsem tuto spolupráci. Myslím si, že 

strany byly oslovovány navzájem. Je to otázka domluvy. Nevím, jak to vzniklo. Když se 

podíváte na hodnocení voleb, není to podle hlasu, které máte, přepočítává se to vzorcem tak, 

že když si najedete na volby.cz, tak tam zjistíte, že 21 zastupitelů kolik vlastně podíl hlasů pro 

ně znamenal. První byl Martínek, druhý Kelča, třetí jsem byla já a tak dále. To všechno 

můžete projít. Jde o to, domlouvat se na věcech, každý říkat svůj názor, dá se tady i mimo tuto 

místnost diskutovat, ale závěr je ten, že pro Moravskou Třebovou potřebujeme najít 

nejrozumnější řešení.  

 

Starosta – není čas na konfrontaci, naschvály, obtíže. Stojí před námi 4 leté období, kde 

musíme budovat město. Chci, abychom to všichni pochopili. Dovolím si všechny vyzvat, aby 

skutečně všichni vzali rozum do hrsti a pomohli městu svou aktivní prací. Teď jsem tady říkal 

nabídku nominací na výbory. Budou se ustavovat komise, a čím tam dáte kvalitnější lidi, tím 

je větší úspěch. Nemá cenu nominovat člověka, který na ta jednání nechodí. Taky se nám to 

stalo v prošlém období. Znovu vás všechny vyzývám ke spolupráci. Chci, aby to slyšeli 

všichni občané a věděli to. Svědčí o tom to, že celý průběh zasedání je nahráván, veškerá 

hlasování jsou veřejnosti přístupná a budou umístěna jmenovitě na webu města. Zvažujeme, 

zda hlasování budeme dávat jako vkladný list do našeho měsíčníku. To je demokracie. Ne 

jestli se volí tajně nebo veřejně. Ale to, jak lidé vidí, kteří si nás zvolili, jak jim odvádíme 

důvěru, kterou v nás vložili.  

 

Jílek – ty řeči, které proběhly, tak jsem si vzpomněl na důležitou věc. Chtěl bych důrazně 

apelovat na radu města, aby se postavila čelem k zápisům z jednání rady a něco tam napsala. 

To, co jste předvedli za ty čtyři roky, to je tristní. Doporučil bych všech občanům města, aby 

si vyžádali zápis z jednání rady a přečetli si ho. To je příšernost.  
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Starosta – děkuji za příspěvek, ale protože ti nerozumím, dej to najevo konkrétněji, třeba 

písemnou formou.  

 

Mačát – chtěl bych to upřesnit. Rozhodnutí dělat zápisy tímto způsobem bylo přijato radou 

v době, když byl na radnici starostou p. Ošťádal, předpokládám, že to potvrdí. Kde jsme se 

dohodli na to, že se tam bude zveřejňovat jen to, když radní řekne, aby to bylo v zápisu. Jinak 

se tam nic nedává. Samozřejmě pokud je váš zájem, aby to bylo podrobnější, my s tím 

problém nemáme. Když jsem četl zápisy z rady před lety, než jsem přišel na radnici, tak jsem 

se v tom stejně nevyznal. Nevím, jestli to k něčemu bude, ale budeme to respektovat. Není to 

žádný problém, ať to říkáš hodně důrazně, nebo méně důrazně. 

 

Ošťádal – potvrzuji, to co říkal Ing. Mačát. Ale nevím, jestli p. Jílek myslí tohle, nebo něco 

jiného.  

 

Kolkop – když se otevřelo téma vodné, stočné a máme získávat nějaké informace, pátral jsem 

na internetu, a zjistil jsem, že probíhá VŘ na provozovatele kanalizace. Chci se zeptat, jestli o 

tom bylo minulé zastupitelstvo jakkoli informováno.  

 

Mačát – jedná se o složitější formu VŘ – koncesní řízení. Je to dlouhodobý proces a každý 

krok je schvalován na ZM. Můžeme dát zprávu do ZM, které kroky už byly, jak byly 

schváleny, a další harmonogram kroků.  

 

Starosta – přimlouvám se za takovou informaci.  

 

Starosta – RM minulý týden schválila posunutí vydání MTZ, důvod je ten, aby MTZ 

obsahoval výsledky dnešního ZM.  

 

Starosta – děkuji za přítomnost, aktivitu, za míru slušnosti a jsem osobně rád, že se dnešní 

ustavující zasedání odehrálo tak, jak se odehrálo. Byly určité zvěsti, nicméně děkuji za 

korektní průběh a přeji hezký zbytek dne. 
 

 

V Moravské Třebové, 03. 11. 2014 

Zapsala: Bc. Petra Jiroušová   

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Jílek                          …………………….. 

  

 

RNDr. Josef Ošťádal                …….………………. 

JUDr. Miloš Izák 

      starosta města 


