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Zápis 

 

ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo 16. března 2015 

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

 

Přítomni: 20 členů – dle prezenční listiny, tajemník MěÚ   

 

Omluveni: Ing. Kolkop  

 

Předsedající: JUDr. Miloš Izák, starosta  

 

Zapisovatelka: Bc. Petra Jiroušová  

 

Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 77/Z/160315 – 99/Z/160315 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Miloš Mička, Ing. Milan König  

Pro zvolení ověřovatelů – 19, 1 se zdržel  

 

Návrhová komise: Mgr. Petr Vágner, Ing. Zdeněk Ošťádal, Libor Truhlář  

Pro zvolení návrhové komise – 18, 2 se zdrželi  

 

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

města Moravská Třebová bylo řádně svoláno 11.03.2015 a informace o místě a době konání 

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

úřadu 06.03.2015 a následně na výlepových plochách, tedy v souladu se zákonem o obcích. 

Na dnešním zasedání zastupitelstva města je přítomno 20 členů zastupitelstva města, což je 

nadpoloviční většina, tudíž zastupitelstvo je usnášeníschopné. Omluvil se Ing. Kolkop.  

 

 

Program: 

 

1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města  

2. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 04.02.2015 

3. Jednání finančního výboru zastupitelstva města  

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

5. Zpráva ze zahraniční služební cesty do Bratislavy ITF Bratislavatour  

6. Zpráva o činnosti Městské policie Moravská Třebová za období leden až prosinec 

2014  

7. Zpráva o vyhodnocení bezpečnostní situace Obvodního oddělení Policie ČR Moravská 

Třebová za rok 2014  

8. Rozpočet města na rok 2015 

9. Poskytnutí investičních a neinvestičních dotací z rozpočtu města v roce 2015  

10. Uzavření Smlouvy č. 14165423 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP 

(Realizace úspor energie ZŠ Palackého Moravská Třebová)  

11. Místní akční skupina Moravskotřebovsko a Jevíčsko (MAS MTJ) – smlouva o 

partnerství, zařazení území  

12. Dražební vyhlášky dobrovolných dražeb  

13. Výkup nemovitostí v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové  

14. Návrh na podání žádosti o převod pozemku od UZSVM  
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15. Smlouva o veřejných službách s ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. – schválení upravené 

smlouvy 

 

Pro schválit program jako celek – 20  

Přijato usnesení č. 77/Z/160315 

 

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: 

Bez připomínek.  

 

Tisk č. 1 - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města  

Pro vzít na vědomí informace – 20  

 

Tisk č. 2 - Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 04.02.2015 

Odehnal – já bych poprosil, kdyby bylo možné, omlouvám se Ing. Horčíkovi, při sepisování 

účasti nám vypadl ze seznamu přítomných, tak bych prosil do zápisu dát, že Ing. Horčík se 

4.3. zúčastnil jednání kontrolního výboru.   

Zemánek – návrh technické úpravy – dva návrhy usnesení sloučit do jednoho. ZM bere na 

vědomí zápis vč. příloh.  

Pro vzít na vědomí zápis a přílohy – 19, 1 se zdržel  

Přijato usnesení č. 91/Z/160315 

 

Tisk č. 3 - Jednání finančního výboru zastupitelstva města  

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

zpracovat aktualizaci VP – 20 

Přijato usnesení č.92/Z/160315, 97/Z/160315, 98/Z/160315  

 

Tisk č. 4 - Zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města  

Pro vzít na vědomí zápis – 19, 1se zdržel  

Přijato usnesení č. 93/Z/160315  

 

Tisk č. 5 - Zpráva ze zahraniční služební cesty do Bratislavy ITF Bratislavatour  

Pro vzít na vědomí zprávu – 17, 3 se zdrželi  

Přijato usnesení č. 94/Z/160315  

 

Tisk č. 6 - Zpráva o činnosti Městské policie Moravská Třebová za období leden až prosinec 

2014  

Pro vzít na vědomí zprávu – 17, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval  

Přijato usnesení č. 95/Z/160315 
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Tisk č. 7 - Zpráva o vyhodnocení bezpečnostní situace Obvodního oddělení Policie ČR 

Moravská Třebová za rok 2014  

Pro vzít na vědomí zprávu – 19, 1 se zdržel  

Přijato usnesení č. 96/Z/160315  

 

Tisk č. 8 - Rozpočet města na rok 2015 

Josef Ošťádal – já abych trošku měl přehled a taky aby noví zastupitelé věděli, o čem je řeč, 

porovnal jsem dva rozpočty. Vzal jsem si ze starých rozpočtů rozpočet z roku 2007 přibližně 

proto, že v té době byla stejná příjmová hodnota jako v rozpočtu následujícím, který 

schvalujeme dneska. Rozpočet na rok 2015. Jsou tam vidět určité vývoje i ve výdajové části. 

Já jenom bych krátce mohl říct na začátek, že mi absolutně nevadí, když některá položka má 

standartní vývoj, tak se rozšiřuje. Nevadí mi to u sportu, nevadí mi, že jsme dávali na sport 

6,5 milionu a teď dáváme 7,5. Nevadí mi, že na správu sportovišť dáváme skoro 10, protože 

tam je zimní stadion zahrnutý. To je samozřejmý. Chtěl bych pochválit vedení města za to, že 

jakékoli tyto výdajové částky dávají do rozpočtu automaticky. Objevuje se tam cyklo trasa na 

Knížecí louce, jsem rád, že se tam objevuje i rozhledna a všechny tyhle věci. Taky mi 

absolutně nevadí, že na odměnu za trenéry mládeže dáváme milion, i když to bylo 600 tisíc. 

Trenéry mládeže je potřeba podporovat, protože je dobré, když mládež chodí do tělocvičen a 

sportuje. Ani to mi nevadí. Horší to je v jiné části. Všiml jsem si, že např. 300 tisíc máme 

jakousi hranici podpory Domečku. Ta částka je v této chvíli stále stejná, byť ten Domeček 

pracuje úplně jinak než předtím. To je to samé, jako kdybychom si řekli, že některý sportovní 

oddíl nepodpoříme, když je nový, než jako v tom Domečku, tam máme taky nové aktivity. 

Tam by měla být podpora také zvyšující se. To je moje věc k této části. Jsem rád, že jak jsem 

se ujistil u předsedy TJ Slovanu Pavla Charváta, tak že skutečně ty dotace na trenéry jdou jen 

na trenéry mládeže. Že to je stále dodržováno. Myslím si, že to je základ. Horší to je, co se 

týče stavu komunikací. Tam ta částka je vysoce podceněná. Já to nechci komentovat. Tak jak 

vypadá Svitavská, je to děs. Za chvíli tam nebudeme potřebovat ten retardér, protože tam se 

rychleji stejně nikdo nerozjede. Pokud nějací návštěvníci města přijedou do Moravské 

Třebové a odbočí u průmyslové zóny, nepojedou až na kruhový objezd, tak si to možná v řadě 

případů rozmyslí, jestli v té Třebové vůbec zastavovat. To, co se děje na té svitavské to je 

holá hrůza. Není to jen Svitavská, víme, jak vypadá Tyršova a další ulice ve městě. Já si 

myslím, že tam by bylo potřeba razantně zvýšit rozpočet, ne ho naopak snižovat. Já pokud si 

pamatujete a říkám to i novým, jsem v posledních letech pro rozpočet nehlasoval, protože se 

neobjevila jediná položka, která by se týkala průmyslové zóny. Průmyslová zóna, ta nová, by 

si zasloužila také nějakou částku v rozpočtu. Tentokrát už to tak úplně není, je tam jakási 

částka 800 tisíc na výkup pozemků. Jak bylo na strategickém rozvoji řečeno ta částka by měla 

být určena na novou průmyslovou zónu, na výkupy pozemků v této zóně. Možná to je pravda, 

ale možná taky není. Protože si nejsem vůbec jistej, jestli by to tak mělo být, protože ta částka 

by měla být nepoměrně vyšší. Proto tohle bude i můj takový bod k tomu, že já pro ten 

rozpočet opět hlasovat nebudu, zdržím se, nebudu hlasovat proti. Jak už jsem říkal, jsou tam 

věci, se kterými hluboce nesouhlasím. Ať už to jsou ty komunikace, ať už to je ten Domeček 

nebo ať už to je ta průmyslová zóna. To jsou moje důvody, proč já nebudu hlasovat pro.  

Starosta – já jenom podotknu, že finanční výbor jako celek doporučil zastupitelstvu rozpočet 

schválit. S doporučeními, která tam jsou obsažena.  

Mička – navázal bych na kolegu Ošťádala praktickým zapojením se. Je pravda, že v rámci 

finančního výboru jsem taky rozporoval položku, která se týká oprav komunikací. V té částce 

3 240 000, že je naprosto nedostačující. Kolega tady zmínil ulice, mohli bychom vyjmenovat 
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řadu dalších, kde je špatný povrch, týká se to také řady chodníků a to přímo páteřních, které 

prochází městem. Takže tady se domnívám, že je to nedostačující a z tohoto pohledu dávám 

návrh na úpravu změnu rozpočtu a to snížení částky u investiční akce č. 10 Lokalita 

Strážnického z 10 milionů na 7 milionů a tři miliony přesunout do položky běžná údržba a 

opravy komunikací, to je celkem 6 240 000. A s tím, že na dalším jednání zastupitelstva 

města by byl předložen návrh na čerpání těchto navýšených prostředků. A další návrh na 

rozpočtovou změnu se týká rovněž zmiňovaného Domečku, kde navrhuji navýšit částku z 300 

na 400 tisíc a těch 100 vzít z položky nespecifikovaná provozní rezerva.  

Truhlář – chtěl bych se zeptat na položku kompostárna Hamperk, kde její provoz bude letošní 

rok dotován částkou o 20 % vyšší. Je to v běžných výdajích a v položce kompostárny jsem 

nenašel příjmy. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli kompostárna městu něco přináší nebo nikoli. 

Starosta – žádné příjmy teď nebudou, je tam udržitelnost 5 let. Je to pořízeno z dotace. Po 

dobu 5 let nesmíme hospodařit za peníze od klientů.  To co se tam vyrobí se nesmí prodávat.  

Horčíková – chtěla jsem vysvětlit nárůst: první rok fungování to nebylo celý rok, ale provoz 

otevřen koncem února a navíc přibyde velká plocha sekání Knížecí louky.   

Jílek – mě ta odpověď zaujala, vůbec jsem se na to nechtěl ptát, ale to znamená, že se to bude 

rozdávat zadarmo, můžu jít do fronty, nebo jak to bude s tím produktem v kompostárně?  

Starosta – musíme to spotřebovat vlastní výborní činností, a když toho bude přehršel, tak 

třeba i zadarmo. Ale nemůžem to prodávat. Cokoli se pořídí z dotací, je tam doba 

udržitelnosti, zpravidla 5 let. Jsou to pravidla, to jsme věděli, než jsme do toho šli.  

Mačát – ta kompostárna to je jasný, z žádné dotace není možné mít příjmy. Co se týká 

průmyslové zóny Pepo, částečně je možný, že tam budeme vykupovat pozemky. Ale tys byl 

v minulém zastupitelstvu tak víš, že ty představy těch soukromníků byly nehorázné, tak 

nevím, jak se nám podaří dál v tomto jednat. Co se týká průmyslové zóny, tak máme v plánu 

změnu územního plánu. Ta bude navržena na příštím jednání zastupitelstva. Zatím na to není 

potřeba žádné finanční krytí, protože by se to platilo až příští rok. To je jedinej první krok 

v oblasti průmyslové zóny, kterej se připravuje. Co se týče Strážnického, nepovažuji za 

rozumné to dělit na etapy. Myslím si, že když už do toho území budeme zasahovat a 

realizovat tam sítě, tak je potřeba to udělat co nejrychleji a naráz. Samozřejmě jsme si 

vědomi, že na ty komunikace by mělo být minimálně dvakrát tolik. My jsme investovali 

hodně v minulosti, teď jsme to ponížili, protože se tam ty peníze prostě nedostávaly. Ve 

finančním výboru jsme to uzavřeli tak, a je to i v doporučeních radě, že pokud se podaří 

navýšit příjmy, tak ty finance navíc by byly prioritě určeny pro komunikace. Já si myslím, že 

ten rozpočet na straně příjmů je navržen velmi pesimisticky, a že k tomu navýšení prostě 

dojde a že budeme schopni do těch komunikací víc peněz dát. Kromě toho jsem informoval 

na FV, že se připravuje rekonstrukce silnice v Boršově. Je to akce a finance jsou z kraje. Je to 

úsek 2 km přes 20 milionů. Na závěr ke komunikacím: existuje plán obnovy komunikací, 

podle kterého postupujeme a máme maximální stahu koordinovat tyto úpravy s akcemi 

plynařů, elektrikářů apod. Abychom to pokud možno řešili komplexně. Není to tak 

jednoduché. Samozřejmě Svitavská má velkou prioritu, ten úsek od bývalého hotelu Morava 

po křižovatku s Dukelskou. To by podle našich záměrů mělo být realizováno příští rok.  

Starosta – já ještě doplním k té Svitavské, že je to už dohodnuto jak s RWE, tak i s dalšími 

síťaři. Tam se musí dělat všechno. Bude to náročné a je žádoucí, aby se to udělalo všechno při 

jednom. Příští rok je to dohodnuto.  

Jílek – jsem rád, že tady nyní zaznělo, že máme plán obnovy komunikací. Já bych navázal na 

to, že na tom semináři s panem Tesařem bylo vedením města řečeno, že existuje plán obnovy 

majetku jako celku a já bych do příštího jednání chtěl požádat, abychom tento materiál 
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dostali. Předem říkám, že tam nepotřebuju mít plán obnovy infrastrukturního majetku, protože 

předpokládám, že ten je součástí VŘ.  

 

Pro protinávrh stacionář Domeček 400 tisíc – 9, 7 proti, 4 se zdrželi 

 

Josef Ošťádal – můžeme ty peníze, jak říkal místostarosta Mačát, který pravděpodobně 

přijdou do rozpočtu dát na tu Strážnického a tu částku pevně danou na ty komunikace. Je to to 

samé.  

Martínek – já bych chtěl podotknout, že zatímco na Strážnického je to projekt, který se 

připravuje, tak ty komunikace jsou projekty, které se budou muset připravit. Byl bych pro tu 

variantu, že pokud budou peníze navíc, tak připravovat nové projekty. Pokud budeme takový 

velký projekt realizovat, tak ho realizovat vcelku a ne po částech.  

 

Pro protinávrh snížit záměr investovat 10 mil. Na strážnického na 7 mil. a 3 mil. přesunou do 

oprav komunikací -  7, proti 11, 2 se zdrželi  

 

Pro schválit rozpočet – 11, 1 proti, 8 se zdrželo  

Přijato usnesení č. 78/Z/160315, 79/Z/160315, 90/Z/160315 

 

Tisk č. 9 - Poskytnutí investičních a neinvestičních dotací z rozpočtu města v roce 2015  

Pro schválit poskytnutí dotací – 16, 4 se zdrželi  

Přijato usnesení č. 80/Z/160315, 81/Z/160315 

 

Tisk č. 10 - Uzavření Smlouvy č. 14165423 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP 

(Realizace úspor energie ZŠ Palackého Moravská Třebová)  

Pro schválit uzavření smlouvy – 18, 2 se zdrželi  

Přijato usnesení č. 82/Z/160315 

 

Tisk č. 11 - Místní akční skupina Moravskotřebovsko a Jevíčsko (MAS MTJ) – smlouva o 

partnerství, zařazení území  

Mička – chtěl jsem se zeptat, jestli když jsme schvalovali přistoupení do této akční skupiny, 

jestli nebylo zřejmé, že už bude následovat platba nějakého členského příspěvku, že nám to 

mohlo být řečeno už i na minulém jednání, jestliže tomu tak bylo.   

Starosta – nebylo známo, jaké budou členské příspěvky. Není to známo ani dnes. To se řeší. 

Abych se přiznal, tak my jsme měli za to, že budeme členem i nějakýho orgánu řídícího, což 

se taky zatím neděje. Jsem z toho taky trošku rozpačitej. Máme za to, že být členem MASky 

je do budoucna pro město důležité. Jakmile ty informace budou známy, tak se to dozvíme. Ta 

položka musí být taky schválena. Ta výše nemá být nějak hrozivá, má to být v tisíci korunách.  

Mička – chápu tu posloupnost, nicméně tady se hovoří, že příspěvek bude 2 koruny a výše 

byla hlasováním upřesněna 23.02.2015. V podkladech, které jsme dostali, je že budeme platit 

2 koruny. Myslím si, že náklady, které vznikly v předchozím roce, že už asi muselo být 

zřejmé, že v podstatě obce i členové toho sdružení budou muset přispívat na činnost, že už to 

nebude jako v předchozích letech. Já jsem chtěl jenom říct, že tahle informace nám mohla být 

poskytnuta, když jsme vstupovali do tohoto svazu. Víc nerozporuju.  

Starosta – musím se omluvit, že jsem to trošku zkomolil. Ten příspěvek je znám od 23.02. a 

bylo to schváleno až na jednání MASky, je to necelý měsíc zpět, příspěvek není součástí 

rozpočtu a bude součástí rozpočtových úprav. Podotýkám, že schávlneí této smlouvy není 
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vyhrazeno zastupitelstvu, ale schválení zastupitelstvem považujeme vzhledem k povinnostem 

města, které ze smlouvy vyplynou a s cílem jednotně schválit dokumenty, které se členství 

týkají, za vhodné a užitečné.  

 

Pro schválit uzavření smlouvy, pro schválit text – 14, 6 se zdrželo  

Přijato usnesení č. 83/Z/160315, 84/Z/160315 

 

Tisk č. 12 - Dražební vyhlášky dobrovolných dražeb  

Pro schválit dražební vyhlášky – 19, 1 se zdržel  

Přijato usnesení č. 85/Z/160315. 86/Z/160315 

 

Tisk č. 13 - Výkup nemovitostí v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové  

Pro schválit výkup – 20 

Přijato usnesení č. 87/Z/160315 

 

Tisk č. 14 - Návrh na podání žádosti o převod pozemku od UZSVM  

Pro schválit podání žádosti – 20 

Přijato usnesení č. 88/Z/160315 

 

Tisk č. 15 - Smlouva o veřejných službách s ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. – schválení upravené 

smlouvy 

Starosta -  

Pro zrušit usnesení 60/Z/090215, pro schválit uzavření smlouvy – 12, 2 proti, 6 se zdrželo  

Přijato usnesení č. 99/Z/160315, 89/Z/160315 

 

 

Různé:  

Mička – chtěl jsem upozornit, když jsem procházel kolem Knížecí louky to biocentrum, které 

bylo v minulém roce zrealizováno, tak jsem zjistil, že břehy toho koryta jsou zborcené, 

v místech, které jsou napojeny na jezírka je to skoro neprůchodné. Jestli tyhle následné 

opravy bude řešit firma, která to realizovala, nebo jakým způsobem budou tyto závady 

odstraněny. Pak ještě mám dvě záležitosti. V prosinci jsme se tady bavili o problému 

Jiráskové a postupu prací plynofikace, kterou dělala firma Kubík. Bavili jsme se, proč nebyly 

udělány alespoň nové obrubníky. Jestli se dobře pamatuji, tak že nebyly peníze v rozpočtu, já 

jsem říkal, že určitě budou a když se podíváte, jakej byl plán komunikací v loňském roce, tak 

rozdíl v nevyčerpání činil 1 milion korun do plusu. Takže opravdu tam ty zdroje byly a mohly 

se udělat chodníky. Až se budou opravovat nové chodníky, tak zase dojde k porušení toho, co 

už firma udělala, to znamení stavu komunikací. Posledním bodem mám, zda dojde ke 

srovnání podpory žáků ISŠ a gymnázia formou podpory na úhradu ubytování. Děkuji.   

Starosta – na to odpovíme o něco později, dnes by byla ta diskuse složitější.   

 

Josef Ošťádal – je v této chvíli znám vítěz VŘ na provoz kanalizace? 

Starosta – můžu odpovědět zatím sám. Na 23. je třetí jednání výběrové komise. Teď je to ve 

stádiu, kdy všech 5 zúčastněných firem bylo požádáno o doplnění svých nabídek. Tam bude 

prováděno hodnocení nabídek a určen další postup. Neumím zatím předvídat, jaký bude další 

vývoj. Ještě se vyjádřím k připomínce poslední pana Mičky. Předpokládám, že dospějeme 

k takovému postoji i vůči vaší škole.  
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Mačát – velmi stručně k tomu biocentru, i když určitě bude dobrá odpověď písemná od pana 

Báči, který je vedoucím tohoto projektu. Jenom si vzpomínám, že už byly koncem loňského 

roku dotazy a připomínky občanů, že tam je tento stav a tehdy se na to odpovídalo v tom 

smyslu, že to tak má být v biocentru, že se nechává volný průběh té vodě. Ale odborné 

stanovisko bych nechal na Ing. Báčovi, který se o to zasloužil a nejvíc se do toho angažuje.  

Starosta – poděkoval za účast na zasedání ZM.  

 

 

Konec 15:50 

 

V Moravské Třebové, 16.03.2015 

Zapsala: Bc. Petra Jiroušová   

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

Ing. Miloš Mička  …………………….. 

 

 

  

 

Ing. Milan König   …….………………. 

JUDr. Miloš Izák 

      starosta města 


