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Zápis 
ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo 6. října 2014 v zasedací místnosti městského 

úřadu na ul. Olomoucké od 15 hodin. 

 

Přítomni: 18 členů – dle prezenční listiny, tajemník MěÚ   

 

Omluveni:  PaedDr. Baslerová, p. Žáček, Ing. Krejčí   

 

Předsedající: JUDr. Miloš Izák, starosta  

 

Zapisovatelka: Bc. Petra Jiroušová  

 

Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 884/Z/061014 – 907/Z/061014 

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Vaňkát, pí Koláčková 

Pro zvolení ověřovatelů zápisu – 17, 1 se zdržel  

 

Návrhová komise: Ing. Mička, Ing. Kašický, Ing. Charvát 

Pro zvolení návrhové komise –  16, 2 se zdrželi 

  

 

Starosta města přivítal zastupitele, vedoucí odborů a občany. Zastupitelstvo bylo řádně 

svoláno 01.10.2014 a informace o místě a době konání zasedání a navrženém programu byla 

zveřejněna na úřední desce MěÚ 26.09.2014 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: PaedDr. Baslerová, Ing. Krejčí a p. 

Žáček.   

 

Starosta města předkládá program: 

 

1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města  

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

města 01.09.2014  

3. Právní posouzení mandátní smlouvy ze dne 24.02.2010 a jejich dodatků  

4. Zápis z jednání kontrolního výboru 24.09.2014  

5. Zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města 29.09.2014  

6. Rozbor hospodaření města k 31.08.2014 a návrh rozpočtových úprav  

7. Smlouvy o poskytnutí provozních a investičních dotací z rozpočtu města v roce 2014  

8. Vnitřní předpis 6/2011 Pravidla pro poskytování stipendií studentům  vysokých škol 

v České republice – dodatek č.1  

9. Vyhodnocení smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem 

za rok 2013  

10. Jednací řízení s uveřejněním – Poskytování energetických služeb metodou EPC ve 

vybraných objektech v majetku města Moravská Třebová  

11. Převod majetku vloženého do dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod 

Moravskotřebovska obcím Radkov a Rozstání  

12. Návrh na podání žádosti o převod pozemků od ČR SPÚ 

13. Výkup pozemků v areálu vlakového nádraží v Moravské Třebové  

14. Výkup pozemku parc. č. 2630/3 vše v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. Nová  

15. Petr Seidl – úhrada dluhu ve splátkách  
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16. Květoslava Hubačová – úhrada dluhu ve splátkách  

17. Jindřichovi – Dodatek č. 1 Dohody o úhradě dluhu  

18. Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování Udánek, 

Sušic, Boršova a modernizace ČOV“  

 

Schválení programu:  

Změna pořadí: Tisk č. 10 zařadit jako třetí v pořadí a tisk č. 18 zařadit jako čtvrtý – pro 17, 1 

se zdržel  

Pro schválit program jako celek – 18 

Přijato usnesení č. 884/Z/061014  

 

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.  

Starosta města upozornil, že ze zasedání ZM je pořizován hlasový záznam, který bude 

k dispozici na webových stránkách města.  

 

Připomínky a náměty, občané: 

Bez připomínek.  

 

Tisk č. 1 - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města  

Pro vzít na vědomí informace – 18  

Přijato usnesení č. 898/Z/061014 

 

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

města 01.09.2014  

Mička – já jenom potvrzuji, že jsem obdržel písemnou odpověď, nicméně jsem se ní úplně 

neztotožnil. Já to tady nechci dále rozpitvávat, každopádně bych doporučil, aby byla udělaná 

novela vnitřního předpisu vydávání zpravodaje, kde by bylo jasně stanoveno, co je případné 

porušení předvolební kampaně a tak dále. Aby bylo dáno do souladu s poslední novelou 

tiskového zákona, protože ta poslední byla v roce 12, novela v roce 13. Já se domnívám, že 

tak, jak vyšel nový zákon, nebo novela zákona, tak že členové zastupitelstva nejsou externí 

přispěvovatelé, ale to může být jenom můj názor. Takže já k tomu mám jenom to, aby se 

udělala novela, aby bylo jasně stanoveno co je fér a co není fér, a aby se předešlo zbytečnému 

dohadování do budoucna. Děkuji.  

Starosta – bude to k úvaze a k projednání.  

 

Pro vzít na vědomí zprávu – 15, proti 2, 1 se zdržel  

Přijato usnesení č. 899/Z/061014  

 

Tisk č. 10 - Jednací řízení s uveřejněním – Poskytování energetických služeb metodou EPC 

ve vybraných objektech v majetku města Moravská Třebová  

Starosta – jsou zde zástupci firmy Amper savings, kteří mohou a jsou připraveni čelit vašim 

dotazům.  

Mička – já nemám připomínku, jsem rád, že materiál je na stole, já jenom tady dávám 

možnost jednotlivým příspěvkovým organizacím města, až se budou zpracovávat jednotlivé 

projektové dokumentace zejména ve vazbě na přímou regulaci, tak že naše zkušenosti s touto 

metodou, kterou praktikujeme na naší škole již 5 let a zjistili jsme, že zpracování projektové 

dokumentace v tomhle je obzvláště důležité potom pro budoucí úspory v jednotlivých 

organizacích. Děkuji 
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Jílek – já bych si chtěl jenom upřesnit, kdo bude za město garantem nebo styčným 

důstojníkem nebo jak to nazvat ve vztahu k poskytovateli?  

Starosta – pokud můžu odpovědět, tak je to záležitost, která spadá do gesce odboru majetku.  

 

Pro schválit uzavření smlouvy, pro schválit uzavření dodatku – 18 

Přijato usnesení č. 889/Z/061014, 890/Z/061014 

 

Tisk č. 18 - Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování 

Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“  

Mačát – já bych chtěl jenom úvodem vysvětlit, my jsme předkládali na minulém 

zastupitelstvu zprávu, kde byla ta měsíční zpráva za měsíc srpen, ta je tady opět, nicméně 

minule na zastupitelstvu byla diskuze nebo dotaz ještě k pracem, který zbývá udělat, ať už 

jsou to opravy, nebo nějaké vícepráce další. Proto máte dneska na stole aktuelní seznam těch 

prací, nedodělků a vad, které byly sepsány k datu 03.10.2014, dále jsme přizvali pana Staňka 

za správce stavby firmu VRV, protože tady minule nebyl.  Nějak mu nejelo auto, nebo co se 

stalo. Takže je tady dnes, aby případně zodpověděl vaše dotazy tady k těmto vadám, 

nedodělkům a celkově k průběhu stavby kanalizace.  

Beyer – ač nerad bych to řešil touhletou cestou, ale akce ještě neskončila, kontrolní dny 

probíhaly a nervozita lidí stoupá. Takže ať se na mě někdo zlobí nebo nezlobí, ale mohli jsme 

být o průbězích kontrolních dní a návazností aspoň trochu informováni a ne zjišťovat na 

poslední chvíli jestli to tam už někdo má vykopaný, nemá vykopaný, nemá rozvrtaný před 

barákem a podobně. Určitě byste mě ušetřili spoustu nervů, času a tím pádem chuti ke 

spolupráci. Děkuju.  

Mička – jenom dotaz – tady v tom soupisu je stanoven nějakej termín dokončení nebo průběh 

jak to váže na celou akci?  

Starost – nevím, jestli ti dobře rozumím.  

Mička – máme tady soupis vad, tak jestli jsou daný nějaký termíny, kdy budou dodělány, 

odstraněny vady a tak dále. Děkuji.  

Staněk – pokusím se krátce odpovědět. V podstatě stavba byla ukončena k 31.08. bylo 

zahájeno přejímací řízení. Zatím jsme sepsali ty vady, které teda byly výsledkem dosavadního 

přejímacího řízení. Dá se říci, že jsme úplně neskončili, trošku nám to komplikovali 

klimatický podmínky, kdy v podstatě je žádoucí, aby ta kanalizace, která je předmětem 

přejímky byla absolutně suchá, víte, že jsme měli několik dešťových období a hlavně i byla 

zvýšená hladina spodní vody, takže prostě nám komplikovalo život při těch přejímkách a 

kontrolách šachet a kanalizace to, že tam natíkala dešťová povrchová voda. Takže budou ty 

termíny, budou stanoveny v protokolu, jakmile bude podepsán a já počítá, že bude podepsán 

nejpozději do poloviny října a tam budou konkrétní termíny, které budou podle smlouvy pod 

sankcemi, tak jak byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem.  

Jílek – já jenom jestli byste dokázal zaokrouhleně na miliony zhruba ocenit hodnotu těch vad 

a nedodělků v globále těch sedmi bodů, vlastně jedenácti.  

Staněk – tak to opravdu na tuhle otázku nejsem připraven, v podstatě jestli jsem dobře 

informován, tak co se týká Boršova, tak jsou to terénní úpravy, tak u čerpací stanice zřízení 

rampičky pro montáž, nebo pro lepší přístup k čerpací stanici a v podstatě jsou to stotisícové 

záležitosti. Já nevím, je tam ještě něco. Komunikace a ta komunikace samozřejmě bude 

předmětem ještě jednání s vedením města ve snaze jí udělat tu opravu co nejlepší. Jednáme 

teď se zhotoviteli o ceně, takže v tuto chvíli cenu nejsem schopen říct. Pokud budete chtít, 

můžu vám na to odpovědět písemně, až to bude konkrétní. Jestli stačí takhle ta odpověď?  

 

Pro vzít na vědomí zprávu – 18 

Přijato usnesení č. 905/Z/061014  
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Tisk č. 3 - Právní posouzení mandátní smlouvy ze dne 24.02.2010 a jejich dodatků  

Starosta – tento tisk je tady proto, aby všem připomněl a osvěžil, že jsme tento materiál 14.04. 

vzali na vědomí, a to naprostou většinou hlasů přítomných zastupitelek a zastupitelů. A proto, 

že pan kolega Mička uvedl 01.09. na zastupitelstvu, že první dodatky byly uzavřeny v rozporu 

se základní  mandátní smlouvou, a tím došlo k pochybení, protože stanovisko JUDr. 

Skoupého to jasně konstatovalo. Protože tomu tak není, pan kolega se dopustil nepřesnosti, 

nebudu ho obviňovat, že to udělal schválně, ale protože nám to všem nebylo tak známé a 

jasné, tak jsme se dohodli, že to tam dáme znovu, abychom to všem připomněli.  

Mička – protože se to týká mé osoby, tak mi dovolte kolegové, abych k tomu podal svoje 

vysvětlení, svoje stanovisko a to svoje stanovisko opírám, nebo mám položené zhruba ve 

třech rovinách. První je ten právní rozbor smlouvy, z čeho jsem vycházel. Předpokládám, že 

máte všichni právní stanovisko pana doktora Skoupého před sebou, tak bych dovolil navázat 

na něj, aby bylo zřejmé, z jaké argumentace jsem vycházel. Když se podíváme na konci 

prvního odstavce stanoviska pana doktora Skoupého k případné změně ceny, tak zde uvádí 

následující: Dle článku 4.21 sjednaná cena je cena nejvýše přípustnou a změněna může být 

pouze za níže uvedených podmínek, které jsou uvedeny v článku 4.221, tedy sjednanou cenu 

díla je možné změnit  pouze pokud dojde ke změně sazby DPH. Je to zde naprosto 

jednoznačně charakterizováno, a pakliže tedy v uvedených dodatcích mandátní smlouvy 

nebylo toto ustanovení změněno, pak z toho jasně vychází, že cena je pevná a nemůže se tedy 

měnit ani nahoru, ani dolů. Dále jsem vyházel z jeho komentáře k dodatkům označeným 1 – 

4, jestli se můžete podívat na druhou stranu jeho vyjádření, tak zase mohu citovat: S ohledem 

na skutečnost, že konečná cena díla stanovená v dodatku č. 4 je ještě nižší než původně 

sjednaná cena díla ve smlouvě ze dne 24.02.2010, domnívám se, že tyto dodatku v konečném 

důsledku nejsou v rozporu se smlouvou či obecně závaznými právními předpisy. Já si 

dovolím zdůraznit slovo domnívám se, na rozdíl od prvního, kde jasně charakterizoval, za 

jakých podmínek lze změnit smlouvu, tak tady konstatuje, že se domnívá, že je to v pořádku. 

Já samozřejmě nejsem oprávněn hodnotit nebo jakkoli komentovat jeho vyjádření, avšak 

v kontextu v celé investiční akci chápu k tomuto stanovisko a plně mu rozumím. Druhá 

rovina, ke které se chci vyjádřit je vlastní návrh na usnesení k tisku, a ten spočívá zejména 

v té druhé větě, že když to přeložím do lidového, že na zastupitelstvu lžu. Plně tomu 

rozumím, když mě někdo nazve lhářem. Je to, může to nastat, buďto to nechám být, nebudu to 

vůbec považovat za smysluplné se k tomu vyjadřovat anebo se mohu hájit občanskoprávní 

cestou. Dovolím si však podotknout, že máme zde na stole usnesení o tom, aby kolektivní 

orgán rozhodl o tom, jestli někdo z členů zastupitelstva lhal nebo nelhal. Ať je to bráno, že 

bere na vědomí, ale to pozadí tohoto vyjádření je jasné. Celkem mě to šokovalo, abych pravdu 

řekl, že kolektivní orgán, jako je zastupitelstvo města bude rozhodovat o svém členovi, jestli 

lže nebo nelže, jestli je jeho tvrzení pravdivé nebo nepravdivé. Snad proboha máme nějaké 

instituce, které jsou oprávněny rozhodovat o tom, jestli někdo lže nebo nelže, a to jsou snad 

proboha soudy. Nebo to mám brát, že se vracíme do doby před 25 roky? To snad proboha 

jsme někde jinde a já pořád věřím, že se nacházíme v demokratické společnosti, a že o tom, 

jestli někdo hovoří pravdu nebo nepravdu můžeme dořešit pouze prostřednictvím orgánů 

k tomu kompetentních. Z toho důvodu se domnívám, že by mohli nastat dvě varianty řešení. 

Stažení tohoto materiálu z jednání, anebo abychom zjistili skutečnou pravdu, postoupit 

v uvozovkách tento spor k jiným orgánům, např. úřadu pro hospodářskou soutěž či soudu. Ať 

ti rozhodnou, kdo má pravdu nebo ne. Nicméně pořád se domnívám, že v zájmu města to 

není, a to neberu svůj osobní zájem, ale v zájmu města, že tato  varianta není. Třetí rovina, 

ze které jsem to posuzoval, je vlastní podstata problému. A zase prosím vás, berte jako 

konstatování, neberte to, že se někoho dotýkám, pořád jsem toho názoru, že před uzavřením 

prvního dodatku mandátní smlouvy, kdyby si město nechalo udělat právní rozbor, tak víme, 
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jak se celá věc má a nemusíme tady řešit zbytečně ztrácet čas a zabývat se věcmi, které by 

byly dány a jasně stanoveny. Děkuji za pozornost.  

Mačát – tak já myslím, že pan Mička to záměrně rozebírá ze široka a plete hrušky s jabkama, 

to je jasný. Tady je to naprosto jednoduchý a jednoznačný. My tady vůbec neřešíme dodatky, 

my neřešíme nic jinýho, my řešíme tvoje tvrzení, kde tys výslovně řekl: Stanovisko dr. 

Skoupého říká, že první dodatky byly uzavřeny v rozporu se základní mandátní smlouvou. 

Ukaž mi prosím tě v tom stanovisku, kdes toto vyčetl. Pokud jsi to tam nevyčetl, tak je to lež. 

Pokračuje to dál, atd. tam došlo k pochybení, protože stanovisko dr. Skoupého to jasně 

konstatovalo. Zase lež. Čili ve dvou větách v každé jedna lež. Já to jinak nemůžu nazvat. 

Prostě to není pravda, a jestli si myslíš, že ano, tak to tady neokecávej a ukaž mi tu větu, kde 

to je konstatovaný. Ale ono se to stalo bohužel u tebe běžnou praxí, to je více věcí, který já 

tady teď nebudu rozebírat, protože skutečně tvrdíš nepravdu. Takže tak to je no.  

Starosta – já jsem to myslel tak, že si to všichni připomeneme, a že se nám za to kolega Mička 

ospravedlní, a ne že nás tady bude krmit těmi svými konstrukcemi.  

Mička – já znovu zopakuj, vycházím ze základní mandátní smlouvy, která říká, že smlouva 

může být změněna pouze za podmínek, které jsem již uvedl. Jestli tohle není dostačující 

argument, tak pak už nevím. A jinak si pane místostarosto vyprošuji, abyste tady vůči mě 

používal různé invektivy, já to také nedělám.  

Starosta- já jenom bych podotknul, že to, co říká mandátní smlouva, je trochu něco jiného, 

než to o čem se tady bavíme. Je jasně dáno, že schvalování těch dodatků bylo v kompetenci 

rady a je jasně dán právním názorem dr. Skoupého, že to bylo všechno v pořádku. To je 

jenom takové omílání, okecávání a nikam to nevede.  

Mačát – já už to nebudu opakovat, já si myslím, že skutečně nemá cenu tato diskuze, tady je 

to jednoznačný. Prostě to co tys tvrdil, tak není pravda, to v tom stanovisku není. A to je pro 

mě směrodatný a tím za tím dělám tečku.  

 

Pro vzít na vědomí právní rozbor – 11, proti 4, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval 

Přijato usnesení č. 900/Z/061014  

 

Stejný odchod 15:37  

 

Tisk č. 4 - Zápis z jednání kontrolního výboru 24.09.2014  

Pro vzít na vědomí – 17, 1 nehlasoval  

Přijato usnesení č.901/Z/061014  

 

Tisk č. 5 - Zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města 29.09.2014  

Pro vzít na vědomí zápis – 17, 1 nehlasoval  

Přijato usnesení č. 902/Z/061014  

 
Stejný příchod 15:39  

 

Tisk č. 6 - Rozbor hospodaření města k 31.08.2014 a návrh rozpočtových úprav  

Zemánek – já bych chtěl jenom drobnou technickou poznámku. Vy, co jste dostali tisk 

prostřednictvím úložiště, tak tam máte očíslovanou rozpočtovou úpravu jako č. 7, je to 

chybně, správně má být uvedeno 8. Tak si to prosím ve svých tiscích opravte, v usnesení to 

bude správně. Děkuji.  

 

Pro vzít na vědomí rozbor, pro schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu – 18 

Přijato usnesení č.903/Z/061014, 885/Z/061014  
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Tisk č. 7 - Smlouvy o poskytnutí provozních a investičních dotací z rozpočtu města v roce 

2014  

Charvát – já bych chtěl jenom říct, že se budu muset zdržet hlasování, je tam citovaný Slovan 

a je to schvalování smlouvy.  

 

Pro schválit uzavření dodatku, pro schválit uzavření smlouvy – 17, 1 se zdržel  

Přijato usnesení č.886/Z/061014, 887/Z/061014 

 

Tisk č. 8 - Vnitřní předpis 6/2011 Pravidla pro poskytování stipendií studentům  vysokých 

škol v České republice – dodatek č.1  

Pro schválit dodatek č. 1, pro uložit vedoucí OF zpracovat úplné znění VP, pro pověřit 

starostu k uzavření dodatku – 18 

Přijato usnesení č.888/Z/061014, 906/Z/061014, 907/Z/061014  

 

Tisk č. 9 - Vyhodnocení smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným 

výsledkem za rok 2013  

Pro vzít na vědomí – 18 

Přijato usnesení č.904/Z/061014 

 

Tisk č. 11 - Převod majetku vloženého do dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod 

Moravskotřebovska obcím Radkov a Rozstání  

Pro schválit převod majetku – 18 

Přijato usnesení č.891/Z/061014  

 

Tisk č. 12 - Návrh na podání žádosti o převod pozemků od ČR SPÚ 

Pro schválit podání žádosti – 17, 1 se zdržel  

Přijato usnesení č. 892/Z/061014  

 

Tisk č. 13 - Výkup pozemků v areálu vlakového nádraží v Moravské Třebové  

Jílek – já bych chtěl jenom ubezpečit v jedné otázce, ve které nemám úplně jasno. 

Předpokládám, že stejně tak jako já, tak všichni ostatní členové zastupitelstva obdrželi 29. září 

mail od paní Šafářové z firmy Protechnik a odkazuje se právě na tisk č. 13, který nyní 

probíráme a hovoří tam o nějakých prodejích pozemků, jejichž čísla… 

Starosta – to je o něčem jiným.  

Jílek – …no já právě se chci ujistit, že mluvím o něčem jiným, protože ta paní se tady 

odkazuje na bod č. 13, takže pokud je to jiný tisk, tak mi řekněte, které to je číslo a můžem 

pokračovat.  

Starosta – já to vysvětlím, původní tisk č. 13 byl stažen, protože probíhají jednání mezi 

firmami Protechnik a Rehau a ta jednání nejsou dokončena, protože není teďka v podstatě o 

čem rozhodovat a chceme jim dát možnost, aby se domluvili, a tento týden ještě spolu mají 

jednat. Takže bohužel to dneska nebylo možné projednat. Proto jsme to stáhli.  

Ošťádal – já bych se jenom zeptal jo, tady schvalujeme nějakej nákup, prodej pozemků a 

v podstatě nikdo nevíme proč. Tak jako vysvětlení, co … já si myslím, že je to pro nějakou 

zónu průmyslovou, ale nikdo to tam explicitně napsáno není, takže mohlo by se k tomu něco 

říct?  

Starosta – máme za to, že jsou to pozemky strategické v této lokalitě a možná by se mohlo 

stát, že nám tam něco vyroste, co si nikdo nepřejeme. Já to nechci konkretizovat, ale když 

jsme zjistili, že na internetu visí nabídka Českých drah, tak jsme na to zareagovali, že jsme na 

tu nabídku se ozvali a řeknu, že jsme byli rádi, že se to takhle vyvíjelo, protože se taky mohlo 
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stát, že mohlo být pozdě. Já se domnívám, že ty pozemky jsou strategicky důležité stran 

dalších záměrů, které se mohou v té lokalitě prostě realizovat.  

Ošťádal – já jenom krátce, já děkuji za vysvětlení, to úplně stačí. Děkuju.  

 

Pro schválit kupní smlouvu – 18 

Přijato usnesení č. 893/Z/061014  

 

Tisk č. 14 - Výkup pozemku parc. č. 2630/3 vše v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. Nová  

Pro schválit výkup – 16, 2 se zdrželi  

Přijato usnesení č. 894/Z/061014 

 

Tisk č. 15 - Petr Seidl – úhrada dluhu ve splátkách  

Pro schválit dohodu – 16, 2 se zdrželi 

Přijato usnesení č. 895/Z/061014  

 

Tisk č. 16 - Květoslava Hubačová – úhrada dluhu ve splátkách  

Pro schválit dohodu – 16, 1 se zdržel, 1 nehlasoval  

 

Stejný – předchozí hlasování mě to nešlo.  

Starosta – já ti to věřím, ale já ti to neumím vysvětlit.  

Stejný – no jo, ale v tom případě je to hlasování jinačí, protože já jsem se zdržel a tam bylo 

zdržel se jeden.  

Zemánek – budeme to opakovat?  

Starosta – navrhuji zopakovat hlasování k tisku č. 16.  

 

Pro hlasovat znovu o tisku č. 16 – pro 18  

Pro schválit dohodu – 16, 2 se zdrželi  

Přijato usnesení č. 896/Z/061014  

 

Tisk č. 17 - Jindřichovi – Dodatek č. 1 Dohody o úhradě dluhu  

Pro schválit uzavření dodatku – 17, 1 se zdržel  

Přijato usnesení č. 897/Z/061014  

 

 

Různé: 

Starosta – děkuji za spolupráci v rámci záležitostí města, v rámci záležitostí jako ve státní 

správě, tak i v samosprávě a popřát vám, kteří kandidujete do voleb hodně úspěchů a hlavně si 

přát čistej férovej boj. Ne to svinstvo, co se zase objevilo ve schránkách. Víc to nebudu 

komentovat. Protože pokud někdo útočí na nás nebo na mě, tak já jsem splachovací poměrně, 

ale pokud se tam napadají rodinní příslušníci, tak to už je teda pakárna, to se na mě nezlobte. 

Já to neumím nazvat slušně tuhle záležitost. O autorech nemusíme spekulovat, myslím, že je 

všichni dobře známe. A ještě to na sebe vygdákali na facebooku, myslím hned druhej den, jak 

to bylo rozneseno, takže tím se v podstatě na sebe upozornili, takže já opravdu nemám co 

jinýho k tomu říct. A ještě dovolte prosím malé občerstvení, které jsme vám připravili, tak si 

prosím přijměte jako součást toho, že tady spolu sedíme naposledy v této sestavě.  

 

Horáková – já bych chtěla za Sušickou komisi samosprávnou poděkovat vedení města za 

spolupráci čtyřletou i dřív, když nám vyšla vstříc a jednala s občany, když třeba byla 

podepsaná petice obalovně nebo proti zkušebně leteckých motorů, kdy vedení města přišlo a 

vysvětlovalo občanům záměr. Také bych chtěla poděkovat panu starostovi Izákovi, panu 
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místostarostovi Mačátovi a především panu místostarostovi Brettscheiderovi, který měl 

v tomto období samosprávné komise na starosti , a zúčastňoval se každé naší schůze. Také 

bych chtěla vedoucím odborů poděkovat za spolupráci a ředitelce Technických služeb. Takže 

za samosprávnou komisi děkujeme.  

 

Charvát – já bych chtěl říct za sebe, víte, že na jaké straně tady sedím, že jsem tady vlastně 

reprezentoval nějakou opozici proti těm, co byli v radě a kdo vedli radnici a já sám za sebe 

musím uznat, že se za ty 4 roky tady to město posunulo hodně dopředu. Neříkám to proto, že 

by to byla nějaká moje zásluha, na tom mám tu zásluhu nulovou, ale myslím si, že doopravdy 

se to město někam posunulo. Hodně cestuju po republice, vidím, jak to vypadá v jinejch 

městech a myslím si, že se nemáme za co stydět. I když znovu říkám, asi to není moje 

zásluha.  

 

Stejný – já bych ještě místo toho plácání se po ramenou připomněl dvě věci, který bych rád, 

aby se objevili v úkolech z tohohle zastupitelstva, protože mám dojem, že zapadly do dějin. A 

to za prvé, blíží se konec roku a bude se brzy vypisovat a mluvit o anketě sportovec roku, kde 

bylo řečeno, že se tím zadáváním vlastně této ankety bude rada nebo lidi pověření radou 

zabývat. Bohužel žádnej termín jsem se nedozvěděl a nevím, jak se ta situace má. To je jedna 

připomínka. A druhou připomínku, kterou mám, je už se o ní tady taky mluvilo kdysi dávno, a 

to je otázka informace pro občany bydlící ve městě, kdy který den, nebo v kterých dnech bude 

prováděn úklid na příslušné ulici. Protože já to pozoruju na té ulici u nás, tam vzhledem 

k tomu, že dneska už značná část studentů gymnázia jezdí svými vlastními vozy a podobně, je 

ta ulice zarovnaná autama, to by mě nevadilo, ale vadí mě, že je zarovnaná i v momentě, kdy 

tam jede ten zametací vůz, a ten si tam hraje na obří slalom a v podstatě nezamete vůbec nic. 

Čili myslím si, že by bylo záhodno zajít k té praktice těch ostatních měst, když se bude někde 

uklízet, tak tam včas dát cedule upozorňující na to, že se tam nebude moct v ten den parkovat.  

 

Starosta – já mám za to, že taková ta bloková čištění, jak jsou značky rozmisťovány, tak že to 

funguje, a pakliže něco nefunguje, tak je potřeba zjednat nápravu samozřejmě. Zavolat 

městskou policii případně Technické služby. To říkám k té druhé části tvýho podnětu, k té 

první části, tam tě jenom můžu odkázat na to, aby ses podíval do usnesení rady, protože to je 

dávno vyřešeno stran sportovce města. To tam lze najít.  

 

Odehnal – vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolte, abych za klub Komunistické strany 

Čech a Moravy poděkoval vedení, tj. radě města, vám kolegům zastupitelům, všem vedoucím 

odborů a jejich zaměstnancům, vedoucí TS a jejím zaměstnancům za opravdu velice dobrou 

spolupráci za celé roky, za jejich pomoc hlavně při předkládání materiálů, které jsme 

požadovali pro činnosti kontrolního výboru. Já kolegům ve své zprávě jsem to tam už při 

malém hodnocení napsal, ale těm, kteří tu zprávu nedostanou, chci vyslovit takové malé přání, 

aby to poměrné zastoupení, které se podařilo udělat v kontrolním výboru ze všech subjektů, 

kteří kandidovali a ta spolupráce byla velice příkladná za celé roky, aby se to povedlo 

nejenom v kontrolním výboru, ale i ve všech ostatních, včetně spolupráce, ať tady zasedne po 

volbách kdokoli. Děkuju.  

 

Ošťádal – já bych možná byl trošičku kritičtější jo. Já pamatujete si, když jsem tady před 

dvěma, třemi lety hovořil na téma tablo zastupitelů, já bych, protože jsem poslouchal zvukový 

záznam, a tam jsem v podstatě slíbil zastupitelům, že si to ověřím, jak je to všude jinde, a že 

to budu referovat. Takže činím ať teďka. Takže žádné tablo zastupitelů v městě třetího stupně 

v Pardubickém kraji není. Jediná trošičku výjimka je Vysoké Mýto, kde mají jmenný seznam 

zastupitelů, nemají fotografie. Ptal jsem se i senátora Zdeňka Brože, jinak  let starost města 
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Šumperk, žádné město Olomouckého kraje také nemá tablo zastupitelů. To je druhá věc. Tady 

bylo dále řečeno, že tabla zastupitelů jsou ve všech partnerských městech. Já bych tohle 

přivedl opět na pravdu.  Partnerské město jediné, které má tablo zastupitelů je Banská 

Štiavnica a důvodem proč ho má, je úplně jiný, než si myslíme. Ten systém je totiž daný 

volebním zákonem, tam ti lidé jsou voleni za jednotlivé obvody v tom městě a součástí toho 

tabla je přesná adresa bydliště a ten volební obvod, který zastupují. Prostě aby si občané 

mohli říct, který zastupitel je zastupuje, tak si přijdou podívat se na tablo. Jinak žádné tablo ve 

městě Vlaardingen ani Staufenberg není. Možná pan starosta se spletl, ve městě Vlaardingen 

je jakási tabule lidí, ale jsou to bývalí starostové od  19. století.  Takže tohleto je věcí tabla 

zastupitelů. Děkuju. 

 

Stejný – já k tomu bodu jedna jsem se možná nevyjádřil jasně, ale neznám prostě výsledek a 

ty změny, který byly učiněny. A pokud jde o bod dvě, nevím, kudy chodí starosta, ale kudy 

chodím já, specielně po naší ulici, tak jsem nikdy žádný avízo o čištění neviděl. Nikdy. Viděl 

jsem ho snad jednou tady u náměstí, nebo dvakrát, ale to je všechno. Děkuju.  

 

Zemánek – já bych jenom krátce k té problematice ankety sportovec roku. Tady tou záležitostí 

se rada poměrně dlouho zabývala a výstupem je VP, který byl schválen v září letošního roku 

byla schválena nová pravidla pro udělování ocenění sportovec roku. Ta pravidla, pokud byste 

zabrousili do tisků rady města na webovém úložišti, tak určitě to tam taky je a mám za to, že 

by měl být ten VP i na webu města, pokud tam ještě není, tak tam bude v co nejbližší době.  

 

Beyer – já bych teda jenom za občanskou komisi v Boršově, abyste to taky slyšeli, že ten 

Boršov se stále domáhá nějakých vymožeností, tak se nedomáhá, měli jsme ve čtvrtek 

poslední schůzi občanské komise, kde jsme teda, musím tady potvrdit, to co tady říká tady 

kolega, že jsme se neplácali po ramenách, protože co se udělalo, to se rychle zapomene, spíš 

nám bude vyčítáno, co jsme nestihli nebo nemohli udělat. Tím nevyčítám spolupráci 

s městem, protože s jednotlivýma odborama až po Technický služby v rámci danejch 

možností, spolupráce byla taková, aby nám to aspoň trošičku všechno klapalo. Ale to co jsme 

zapomněli nebo opomenuli, musím říct, nebylo možný v našich silách, proto bych se nestyděl 

za to, jestli tam visím na nějký fotce nebo nevisím. Stydět se za to není proč. Jestli tam fotka 

visí nebo nevisí, to je každýho věc, jak se k tomu postaví a nemusíme to hodnotit, jestli to 

někde mají nebo nemají.  Otázka druhá je, když potkám někoho, kdo to město tady navštíví a 

zná mě, tak řekne člověče, já jsem tě tam viděl. Já bych byl ale rád, aby se některé věci 

dotáhly do konce, které teda v okrajových částech se opomenuly a nebyly dořečeny. Třeba 

otázka Jiráskovi ulice, kde to teda, když tam projíždím v ranní době, kdy se odváží děti do 

školky, je to odrovnaný a nezapomínejme na to, že od tama vyjíždějí hasiči. A to si myslím, 

že by to mělo být doopravdy vyřízený. Nechci odbočovat, chci akorát těm dalším popřát to, 

aby pokračovali v tom, co se začalo, protože si myslím, že zas tak jenom černobílý to nebylo. 

A přeju jim, aby ty nervy měli nejmíň takový, jaký jsme měli my, protože takový akce, který 

se tady uskutečnily, obzvlášť v Boršově, to zatím nemělo obdoby. A není potřeba nad tím 

hledat jenom jevy negativní. Děkuju.  

 

Zemánek – já bych si dovolil jenom krátce k podnětu pana Beyera týkající se dopravního 

řešení ulice Jiráskovi – tam je zpracován návrh střídavého stání, který po projednání 

v dnešním vedení města bude projednán i na setkání s občany a následně potom, pokud to 

bude schváleno v rozpočtu pro příští rok, tak bude realizován.   

 

Starosta – toto jednání by mělo být v nejbližších dnech a dostal to úkolem Ing. Václavík.  
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Ošťádal – já bych jenom dvě věci. První věc, kterou jsem si všiml tady v tom bodě, jak se 

bavíte a Milan Stejný to tady nadhodil, to je to blokové čištění. Já jsem prostě procestoval 

řadu města a v Pardubicích si nikdo nedovolí zastavit, když tam je ta značka, prostě okamžitě 

je to auto odtaženo. Tam neexistuje žádná jiná varianta, tak tam prostě nikdo nestojí. To chce 

prostě přísnost a přísnost. To je jedna věc. Druhá věc je, Pavel tady hovořil o tom, jak to měst 

se vzkvétá, já si to zas tak úplně nemyslím, protože bohužel nedělají statistiky průměrných 

příjmů , nejnižší jednotka je kraj, dál už se to nevede, ale já si prostě myslím, že v Moravské 

Třebové jsou nejnižší průměrné příjmy široko daleko. Ta ať se na mě nikdo nezlobí, ale je to 

vidět na oblečení, na tom, jak ti lidé jsou takový zastrašení, smutní chodí, možná i já, nevím, 

ale prostě je to poznat. Musíme dělat všechno pro to, aby se to změnilo. Přivést nové 

investory, teď mě trošku mrzí za Ina Lanškroun, kdyby byla připravená nová průmyslová 

zóna, mohla stavět v Moravské Třebové a nestaví. No tak se nedá nic dělat no.  

 

Mačát – já bych se chtěl připojit k tomu vyjádření, že i já považuji za velmi dobrou, že to 

minulé období bylo poznamenáno velmi dobrou spoluprácí, velmi korektní spoluprací, já to 

hodnotím zejména z pohledu výboru pro strategický rozvoj města, kde skutečně ti lidé, kteří 

tam byli, tak pracovali aktivně, a myslím si, že jsme vždycky dosáhli rozumného řešení, 

pokud to vyžadovalo kompromis, tak rozumného kompromisu. Ty vztahy tam byly skutečně 

nadstandardní, přátelské, jak na úrovni toho výboru, tak v poloze osobních vztahů. Je trošku 

škoda, že se to teď kazí před těma volbami, mám z toho skutečně trošku obavy, že to může 

mít dopady i právě do těch osobních vztahů a to by teda nebylo dobře, ať už ty volby 

dopadnou jakkoliv. My jsme také poměrně slušně spolupracovali s finančním výborem, 

myslím si, že je úzká vazby mezi výborem pro strategický rozvoj města a finančním výborem, 

protože většina těch věcí, které my jsme posuzovali ve VSR, tak potom má dopad do 

rozpočtu. Když jsem vzpomínal na čem jsme se neshodli, tak mě napadly jenom dvě věci, byl 

to projekt Knížecí louka, kde finanční výbor nedoporučoval zařazení  do rozpočtu. Myslím si, 

že se ukázalo s ohledem na současnou návštěvnost a využívání a odezvu u veřejnosti, že to je 

projekt dobrý, takže to si myslím, že byl jeden problém a potom finanční výbor 

nedoporučoval dotaci pro gymnázium. Nakonec teda také jsme v tomto případě našli nějakou 

shodu v zastupitelstvu, za což bych chtěl poděkovat. 

 

Beyer – omlouvám se, že do toho ještě vstupuji, čekal jsem, že se ozve někdo jinej, jsme asi 

jediní v naší aglomeraci, kdo teda má problémy, minulej měsíc to bylo v pořádku, ale opět se 

objevili problémy s rozdáváním třebovského zpravodaje. Je to škoda, protože když třeba od 

prvního běží předprodej nějakýho divadélka, tak dneska máme trošičku jiný datum a 

zpravodaj stále není.  

 

Starosta – o doručování zpravodaje sbírám už několik týdnů informace. Bohužel je to 

dlouhodobá záležitost pošty.  

 

Horáková – já se taky připojuju, protože v Sušicích byl až 3. Odpoledne a bylo ro už druhý 

měsíc.  

 

Zemánek – já bych si dovolil v závěru ještě tři poznámky. Zaprvé u Petry Jiroušové je 

k dipozici petice svazu měst a obcí, která vyzívá vládu a obě komory parlamentu k řešení 

záležitosti veřejného pořádku a sociálních záležitostí, tak pokud byste se chtěli někdo připojit, 

je tam text té petice i podpisový arch. Druhá věc jenom zopakuji formální záležitosti 

související s ukončením volebního období. Prvním dnem voleb, tzn. pátkem končí činnost 

zastupitelstva města jako taková, kromě rady města, která bude funkční až do doby, než bude 

zvolena nová rada v plném počtu. A v souvislosti s ukončením činnosti zastupitelstva města 
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tím prvním dnem voleb končí i činnost výborů. A co se týká komisí, tam to má právě vazbu 

zase na radu města, tzn. komise jsou funkční po dobu, kdy bude funkční stávající rada. Tzn. 

Do doby, než bude zvolena nová rada. Výbory i komise si zvolí zastupitelstvo i rada v novém 

volebním období. Za třetí bych chtěl jménem svým i jménem kolegů poděkovat za spolupráci 

v uplynulém volebním období a těším se na případnou budoucí spolupráci v tom příštím 

volebním období.  

 

Starosta – já bych si ještě dovolil sám za sebe poděkovat panu tajemníkovi a jeho týmu lidí 

vedoucích odborů a zaměstnanců za velmi dobrou spolupráci a za to, že jsme vždycky 

dokázali najít řešení přes některé nepříjemnější záležitosti jako byly některé stížnosti a 

projevy nespokojenosti některých spoluobčanů. Vždycky jsme hledali nějakou cestu, aby se 

zjednala nápravy. Ještě jednou díky vám dámy a pánové, že jsme spolu dobře komunikovali a 

dobře jednali a korektně jednali. Dovolil jsem si v úvodním slově na vydání zpravodaji 

říjnovém se v takovém sloupečku podobným způsobem vyjádřit jak vůči zastupitelům, tak 

vůči vám. Ještě jednou děkuji.  

 

 

V Moravské Třebové, 06.10.2014 

Zapsala: Bc. Petra Jiroušová   

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

Mgr. Pavel Vaňkát                 …………………….. 

 

 

Ludmila Koláčková                …….………………. 

JUDr. Miloš Izák 

      starosta města 


