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Zápis
ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo 2. prosince 2013 v zasedací místnosti 
městského úřadu na ul. Olomoucké od 15 hodin.

Přítomni: 20 členů – dle prezenční listiny, tajemník MěÚ  

Omluveni:  p. Odehnal 

Předsedající: JUDr. Miloš Izák, starosta 

Zapisovatelka: Bc. Petra Jiroušová 

Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 720/Z/021213 – 739/Z/021213

Ověřovatelé zápisu: Horáková, Baslerová 
Pro zvolení ověřovatelů zápisu  – 19, 1 se zdržel 

Návrhová komise: Krejčí, Vaňkát, Koláčková
Pro zvolení návrhové komise – 19, 1 se zdržel

Přivítal zastupitele, vedoucí odborů a občany. Zastupitelstvo bylo řádně svoláno 27.1.2013 a 
informace o místě a době konání zasedání a navrženém programu byla zveřejněna na úřední 
desce MěÚ 22.11.2013 a následně na výlepových plochách, tedy v souladu se zákonem o 
obcích. Na zasedání zastupitelstva města je přítomno 20 členů a zastupitelstvo je tedy 
usnášeníschopné. Omluven je p. Odehnal. 

Starosta města předkládá program:

1. Zpráva o vyřízení dotazů a podnětů členů zastupitelstva na zasedání města 21.10.2013 
a 03.06.2013

2. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 20.11.2013
3. Jednání finančního výboru zastupitelstva města 
4. Návrh termínů zasedání zastupitelstva města v roce 2014
5. Náhrada ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva města dle § 71 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 
rok 2014

6. Návrh rozpočtové úpravy 
7. Rozpočtové provizorium města Moravská Třebová na I. čtvrtletí roku 2014 
8. Návrh ceny stočného a vodného a rok 2014 
9. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rezervy Programu regenerace MPR a 

MPZ – restaurování varhan kostela Nanebevzetí Panny Marie 
10. Obecně závazní vyhláška města Moravská Třebová o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 

11. Prodej bytové jednotky č. 806/7 n aul. Školní č. o. 2 v Moravské Třebové 
12. Výkup pozemku parc. č. 3791/21 v obci a kat. území Moravská Třebová, část obce 

Sušice 
13. Podnět občanů – odstranění stromu 
14. Parkoviště u obchodního centra Morava 
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15. Zápisy z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města
16. Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování Udánek, 

Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ 

Schválení programu: 
Pro schválit program jako celek – 20 
Přijato usnesení č. 720/Z/021213

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, občané:
Bez připomínek. 

Tisk č. 1 - Zpráva o vyřízení dotazů a podnětů členů zastupitelstva na zasedání města 
21.10.2013 a 03.06.2013
Pro vzít na vědomí – 20 
Přijato usnesení č. 731/Z/021213

Tisk č. 2 - Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 20.11.2013
Pro vzít na vědomí, schválit plán činnosti – 20
Přijato usnesení č. 732/Z/021213, 728/Z/021213 

Tisk č. 3 - Jednání finančního výboru zastupitelstva města 
Mačát – je uvedeno, že ukládáte radě zabývat se doporučeními a není uvedeno jakými. 
Mička – na první straně je jediné doporučení. 
Pro vzít na vědomí – 20
Přijato usnesení č.733/Z/021213, 739/Z/021213 

Tisk č. 4 - Návrh termínů zasedání zastupitelstva města v roce 2014
Pro schválit termíny – 20 
Přijato usnesení č.729/Z/021213 

Tisk č. 5 - Náhrada ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva města dle § 71 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na rok 2014
Pro stanovit zásady – 20 
Přijato usnesení č.730/Z/021213 

Tisk č. 6 - Návrh rozpočtové úpravy 
Pro schválit rozpočtové opatření – 20 
Přijato usnesení č.
721/Z/021213 

Tisk č. 7 - Rozpočtové provizorium města Moravská Třebová na I. čtvrtletí roku 2014 
Pro schválit rozpočtové provizorium – 20 
Přijato usnesení č.722/Z/021213

Tisk č. 8 - Návrh ceny stočného a vodného a rok 2014 
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Pro schválit cenu stočného, pro vzít na vědomí cenu vodného – 20 
Přijato usnesení č.723/Z/021213, 735/Z/021213 

Tisk č. 9 - Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rezervy Programu regenerace MPR a 
MPZ – restaurování varhan kostela Nanebevzetí Panny Marie 
Pro schválit uzavření smlouvy – 20 
Přijato usnesení č.724/Z/021213 

Tisk č. 10 - Obecně závazní vyhláška města Moravská Třebová o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 
Pro schválit OZV – 20 
Přijato usnesení č.725/Z/021213 

Tisk č. 11 – Prodej bytové jednotky č. 806/7 n aul. Školní č. o. 2 v Moravské Třebové 
Pro schválit prodej – 20 
Přijato usnesení č.726/Z/021213 

Tisk č. 12 - Výkup pozemku parc. č. 3791/21 v obci a kat. území Moravská Třebová, část 
obce Sušice 
Pro schválit výkup pozemku – 20 
Přijato usnesení č.727/Z/021213 

Tisk č. 13 - Podnět občanů – odstranění stromu 
Pro vzít na vědomí informaci – 20 
Přijato usnesení č.736/Z/021213 

Tisk č. 14 - Parkoviště u obchodního centra Morava 
Pro vzít na vědomí informaci – 19, 1 proti
Přijato usnesení č.737/Z/021213 

Tisk č. 15 - Zápisy z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města
Pro vzít na vědomí zápis – 20 
Přijato usnesení č.734/Z/021213 

Tisk č. 16 - Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování 
Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ 
Mička – žádali jsme o posun termínu, tady je to okomentováno. Jaký bude další postup? 
Mačát -  čekáme na souhlas a dodatek smlouvy .Co se týče indikátorů, budeme žádat později. 
Je to prokonzultováno se šéfem SFŽP. 
Mička - A bude to dostačující? Změní se vedení, zde je to osobně projednáno, nemáme to 
nikde písemně. 
Mačát – tato obava existuje a nenecháme to na termín na dokončení stavby. Pokud možno si 
vyžádáme písemné vyjádření. 
Pro vzít na vědomí informaci – 20 
Přijato usnesení č. 738/Z/021213

Různé:
Starosta – informace, že ve středu RM na zákl. výsledku VŘ jmenovala do funkce ředitelky 
Mgr. Lenku Greplovou. Je to od 1.2.2014. Názor členů hodnotící komise byl jednoznačný. 
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Mačát –chtěl bych poděkovat všem, kteří přišli na mimořádné zasedání zastupitelstva a rád 
bych dodal, že vše je vyřízeno tak, že platbu očekáváme tento týden. 
Starosta – zpráva od radního Křišťála, že vše je vyřízeno a zítra by měly přijít peníze na účet 
města. Taky děkuji, že jsme byli schopni reagovat takhle rychle. 

Žáček – tisk 4 – 10. února jsou školní prázdniny. Ještě jednou dávám na zvážení, možná jste 
si to neuvědomili. 
Starosta – bylo rozhodnuto, bude-li vůle většiny, není to nemožné. Já doufám, že jsme si to 
všichni rozmysleli. Je to protinávrh? Já mám za to, že je to zvládnutelné. Má někdo s tímto 
kolizi?
Žáček – protinávrh vrátit se k tisku č. 4. – pro 16, 1, proti, 3 se zdrželi 

Tisk č. 4 – návrh na posun termínu 10.2. na 3.2. 
Mačát – navrhuji 17.2. protože některé věci, které potřebujeme připravit do únorového ZM 
bychom nestihli.  Pro přesunout termín zasedání zastupitelstva města z 10.2 na 17.2. – Pro 15, 
1 nehlasoval, 4 se zdrželi 

Starosta – včera proběhlo rozsvícení vánočního stromu. Poděkoval ředitelce KS. 

Beyer - chtěl bych poděkovat jménem KD Boršov za celoroční podporu. 21.12. máme 
koncert, autobus je zajištěn. 

Stejný – minulý týden ve čtvrtek vyšel advent v PK. Jsou tam všechna města a programy 
kromě Moravské Třebové. TJ Slovan (lední hokej) přestal dávat ven plakáty na zápasy, nejsou 
k dispozici rozpisy soutěží. 
Starosta – máme zde předsedu Slovanu. 
Charvát – já nevím co odpovědět. Nevím proč se řeší hokej na zastupitelstvu. Já osobně 
hledám na internetu, kolem ploch nechodím. 

Krejčí – bylo zvykem, že koncem měsíce chodil zpravodaj. Dnes je druhého a zpravodaj není. 
Starosta – je to stejné jako s letáky. 
Horáková – v Sušicíh je to také o dva až tři dny později. 

Koláčková – chtěla jsem se zeptat, až se bude dávat dohromady rozpočet… projekt CRB je 
krásný, ale sama za sebe vidím dva body, kdy nejsou dobře spojeny dvě vydlážděné cesty. 
Parkoviště a úsek od schodů mrtvých nahoru a spojnice od kapliček ke schodům mrtvých. 
Nestálo by za úvahu parkoviště u Billy před Vánocemi něco s tím dělat. Třetí věc –
bezdomovci. V materiálu KV bylo, že se platí 3000 Kč. Jak město řeší situaci bezdomovců, 
kteří nemají tyto peníze? 
Starosta – město řeší situaci tím, že mohou být ubytování na naší ubytovně. Ti, co přebývají 
venku, tak žijí o své vůli. Raději peníze propijí, než aby si zaplatili nocleh za 80 korun. My 
nejsme zařízení jako armáda spásy. 
Parkování u Billy jsme zvážili, jestli to nechat nebo zavřít. Zvítězilo druhé řešení, protože se 
to tam každou chvíli musí opravovat a stojí to peníze. Tato lokalita je předmětem studie Ing. 
Arch. Vališové. 
CRB jsem rád že si toho všímáte, podnět bude zachycen, předán na ORM a pí Štěpařová bude 
jednat dále. 
Mačát – CRB - tam se tyto cesty v projektu neřešily, je to o tom, zda to zařadíme do rozpočtu 
nebo ne. Obzvlášť ta spojnice od kapličky je důležití. 
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Baslerová – chtěla jsem pí Koláčkovou podpořit, aby to bylo zahrnuto do rozpočtu. Je to 
jediná přístupová cesta pro lidi s kočárem. 
Parkování u Billy, lidé začali parkovat dole u budovy. Město má zařízení, které se stará o 
bezdomovce, je zde Otec Šebestián. Nesouhlasím s tím, že to jsou jen lidé, kteří si to vybrali. 
Je na zvážení to s ním probrat. Neutáhne to sám. 

Starosta – my jsme měli jednání k tomuto tématu, podněty budeme shromažďovat.
Popřál všem krásné Vánoce. 

Jednání zastupitelstva města bylo ukončeno v16:15 hod.

V Moravské Třebové, 02.12.2013
Zapsala: Bc. Petra Jiroušová 

Ověřovatelé zápisu:

Milada Horáková  ……………………..

PaedDr. Baslerová …….……………….

JUDr. Miloš Izák
   starosta města




