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Zápis

ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo 13. února 2012 v zasedací místnosti 
městského úřadu na ul. Olomoucké od 15 hodin.

Přítomni: 18 členů – dle prezenční listiny, p. tajemník MěÚ

Omluveni: MUDr. Petr Kelča, p. Zdeněk Stupka

Neomluveni: Ing. Rudolf Rada 

Předsedající: JUDr. Miloš Izák 

Zapisovatelka: Petra Jiroušová

Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 314/Z/130212 – 338/Z/130212

Ověřovatelé zápisu: p. Miloš Beyer, PaedDr. Pavlína Baslerová 
Pro zvolení ověřovatelů zápisu  –  17

Návrhová komise: Ing. Miloš Mička, Mgr. Miroslav Muselík, p. Václav Žáček 
Pro zvolení návrhové komise – 17 

Starosta města přivítal zastupitele, občany a zaměstnance městského úřadu na jednání 
zastupitelstva města. Zastupitelstvo bylo řádně svoláno 8.2.2012 a informace o místě a době
konání zasedání a navrženém programu byla zveřejněna na úřední desce MěÚ 6.2.2012 a 
následně na výlepových plochách, tedy v souladu se zákonem o obcích. Na zasedání
zastupitelstva města je přítomno 18 členů zastupitelstva, což činí nadpoloviční většinu 21
členů a tudíž je zastupitelstvo města usnášeníschopné. Omluveni jsou MUDr. Petr Kelča, p. 
Zdeněk Stupka. Neomluvil se Ing. Rada. 

Starosta města předkládá program:

1. Vnitřní předpis č. 1/2012, Jednací řád Zastupitelstva města Moravská Třebová 
2. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
2/1. Doporučení finančního výboru schválená zastupitelstvem města 05.12.2011 
2/2. Doporučení kontrolního výboru schválení zastupitelstvem města 05.12.2011 
3. Zápis z jednání kontrolního výboru dne 01.02.2012 
4. Dílčí přezkoumání hospodaření města Moravská Třebová 
5. Závěrečná rozpočtová úprava 2011 
6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2011 

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní 
zařízení 

7. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2007, 
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2011 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž 
nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno 

8. (Anti)memorandum, dokument předložený Asociací českých a moravských nemocnic 
radě města
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9. Vyhodnocení kontrol (3. a 4. čtvrtletí roku 2011) na zapojení podnikatelů do systému 
sběru a třídění komunálního odpadu v rámci města Moravská Třebová 

10. Zpráva o činnosti Městské policie Moravská Třebová za období leden až prosinec 
2011 

11. Zpráva o vyhodnocení bezpečnostní situace Obvodního oddělení Policie ČR Moravská 
Třebová za rok 2011

12. Výkup nemovitosti – pozemku parc. č. 2194 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část obce Předměstí, ul. Jiráskova 

13. Prodej podílu na pozemku parc. č. 158 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Ztracená

14. Prodej pozemku parc. č. 2176 a 2219/2 vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část obce Předměstí, ul. Horní 

15. Prodej pozemku parc. č. 3807/5, 3807/9, 269/2 a 270 vše v obci Moravská Třebová a 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové

16. Oprava v usnesení rady města č. 1005/R/211111 a zastupitelstva města č. 
294/Z/251211 

17. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2611/5 v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. 
Nádražní 

18. Prodej nemovitostí – objektů kotelen 
19. Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování Udánek, 

Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ 

Starosta navrhuje tisk č. 19 projednat jako třetí v pořadí - Pro 18 
Pro navržený program jako celek – 18 
Přijato usnesení č. 314/Z/130212

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 občanů: 
Nechutová – dva dotazy, první ke kanalizaci – propadávání komunikace Moravská Třebová –
Třebařov. Na minulém zasedání bylo řečeno, že budou díry dohutněny a zaasfaltovány. Pořád 
dochází k propadům, které způsobují problémy řidičům. Na tento dotaz bylo odpovězeno, že 
se doplňují sypkým materiálem. Druhá otázka je na město Moravská Třebová a na paní 
Horákovou ohledně výše stočného a dalších bodů, které se projednávaly na samosprávné 
komisi a byly vyvěšeny v Sušicích u hřiště. Dva měsíce po tom nebyla dána žádná odpověď 
ze strany města. 
Starosta – dotazy týkající se kanalizace doporučuje nechat k bodu 3. 
Brettschneider – Samosprávná komise byla 10. listopadu a žádné podněty od paní Nechutové 
nebyly. Body z této schůzky zapsané má, ale co se týká stočného, tak to se tam neřešilo. 
Nechutová – po zastupitelstvu 5.12. bylo sděleno paní Horákovou, že otázky občanů Sušic 
byly předány Ing. Brettschneiderovi. 
Horáková – vždy podněty předává písemně, po jejich vyřešení přijde písemná odpověď. Na 
tyto podněty odpověď ještě nepřišla. 

Tisk č. 1 - Vnitřní předpis č. 1/2012, Jednací řád Zastupitelstva města Moravská Třebová 
Mička – dotaz k navrženému jednacímu řádu – uvádí se zde, že nikdo nemůže mluvit v téže 
věci více než dvakrát kromě předkladatele. Navrhuje schválení s výjimkou tohoto čl. 7 odst. 
15 písm. b. 
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Tajemník – tato záležitost byla převzata ze stávajícího jednacího řádu. Má to zabezpečit 
bezproblémový průběh zasedání. Pokud je návrh to vyškrtnout, není to problém. 
Mačát – byla o tom debata minule při zaškolení. Je možno diskutovat nekonečně při 
přihlášení formou technické připomínky. 
Baslerová – není technická omezena časově? Je tam jen minuta. 
Mička – jestli je technická stejná, zase bych porušoval to, že se může hlásit jen dvakrát. 
Hlasování o změně - vypuštění čl. 7 odst. 15 písm. b – pro 16, zdrželo - 2 
Pro schválit vnitřní předpis – 18 
Přijato usnesení č. 315/Z/130212 

Tisk č. 2 - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
Pro vzít na vědomí předloženou zprávu – 18
Přijato usnesení č. 328/Z/130212

Tisk č. 19 – Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – Odkanalizování 
Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ 
Mačát – k tisku 2 se vztahují tisky 2/1 a 2/2, měli bychom je probrat. 
Starosta – schválili jsme si to takhle. 
Mička – v jaké fázi se nachází schvalovací proces? 
Mačát – podařilo se ukončit schvalovací proces na Státním fondu životního prostředí, dále to 
bylo předáno na ministerstvo životního prostředí, kde to schválili a postoupili na ministerstvo 
financí. Koncem února/začátkem března bychom mohli podepsat smlouvu o dotaci. 
Horáková – kdy se plánuje oprava silnice na Kuňčinu?
Sadílek – pokud se teploty přiblíží k nule, mohlo by se to opravit. Zítra to bude zasypáno
štěrkem. Představil nového stavbyvedoucího p. Michalce. Při jakémkoli problému 
kontaktovat, nenechávat to na zastupitelstvo. 
Nechutová – investor je město MT a má smlouvy s dodavatelem a měl by tuto situaci řešit 
s dodavatelem, ne občané. 
Starosta -  město problémy řeší, na podněty hned reaguje. 
Pro vzít na vědomí předložené informace – 17, zdržel se 1 
Přijato usnesení č. 336/Z/130212

Tisk č. 2/1 - Doporučení finančního výboru schválená zastupitelstvem města 05.12.2011 
Mička – možná došlo k nedorozumění. Proběhlo společné jednání FV a rady města a jedna z
dohodnutých věcí byla dosažení max. příjmů ze stočného do rozpočtu města. Jednat
s vlastníky nemovitostí, které se napojují. A to doporučení pro radu bylo vypracovat 
metodický materiál popisující způsob monitorování nenapojených nemovitostí, aby obyvatelé 
věděli, co je čeká. Chceme dosáhnout využití „čovky“ a příjem do pokladny, čekal jsme 
soupis nemovitostí. Měla by být stanovena pravidla (pokyn nebo vyhláška) kde obyvatelé 
budou vědět, že mají likvidovat odpad na „čovce“. 
Mačát - to co je nastaveno je dostačující. Opět se budou lidé svolávat na projednání. Ve fázi, 
kdy se budou mít připojovat bude vystaven přehled nemovitostí. 
Starosta - nakládání s odpady je upraveno zákonem. 
Mička – souhlasí s novým připojováním, ale myslí, že zde chybí soupis nemovitostí, které 
nejsou vůbec napojeny. Měli bychom chtít, aby likvidovali na naší „čovce“. 
Starosta – byl na všech projednáváních, kde se toto občanům zdůrazňovalo, že při nepřipojení 
musí dokazovat, jak odpad zlikvidovali. 
Mačát – je zájem na tom, připojit maximum na „čovku“. Je domluveno s životním prostředím, 
aby to důsledně kontrolovaly. Doporučuji nic dalšího nevydávat. 
Starosta – příští týden je projednání s občany. 
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Baslerová - ti co nemají kanalizaci, tak těm to bylo zdůrazněno, ale zda to ví ti, co by se již 
dnes mohli na městskou kanalizaci napojit. 
Starosta – přesný seznam přichází v úvahu v době, až bude projekt kanalizace dokončen. 
Baslerová – jde o to, zda víme, které nemovitosti nejsou připojeny. 
Mačát – zajištěno to je, ale doporučuji dát úkol. 
Mička – zastupitelstvo města ukládá radě města vypracovat přehled nemovitostí, které nejsou 
napojeny na stávající kanalizaci a způsob kontroly. Termín 4.6.
Pro vzít na vědomí předložená stanoviska, pro uložit úkol – 18
Přijata usnesení č. 329/Z/130212, 337/Z/130212

Tisk č. 2/2 - Doporučení kontrolního výboru schválení zastupitelstvem města 05.12.2011 
Pro vzít na vědomí předložená stanoviska – 18 
Přijato usnesení č. 330/Z/130212

Tisk č. 3 - Zápis z jednání kontrolního výboru dne 01.02.2012 
Pro vzít na vědomí zápis, Pro schválit návrh termínového plánu práce KV – 18
Přijata usnesení č. 331/Z/130212, 318/Z/130212

Tisk č. 4 - Dílčí přezkoumání hospodaření města Moravská Třebová 
Pro vzít na vědomí zápis – 18
Přijato usnesení č. 332/Z/130212

Tisk č. 5 - Závěrečná rozpočtová úprava 2011 
Pro schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu – 18
Přijato usnesení č. 316/Z/130212

Tisk č. 6 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 
5/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní 
zařízení 
Pro schválit obecně závaznou vyhlášku – 18
Přijato usnesení č. 317/Z/130212

Tisk č. 7 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 
3/2007, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2011 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž 
nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno 
Mička – v tisku je uvedeno, že zákonem bylo ustanovení zrušeno. Ale obec může stanovit 
OZV, na kterých místech je provozování loterií zakázáno a může je zakázat ne celém území 
obce. Ve městě nebude hazard regulován vůbec. 
Starosta - bude předložen návrh řešení provozování loterií. Pracuje se na tom. Na příštím ZM 
bude předložen nový návrh. 
Ošťádal – měli bychom si dát úkol do usnesení, aby to bylo předloženo do dubnového ZM. 
Zachovat trend který byl nastaven před pěti lety. 
Starosta - jsme schopni to dát do březnového ZM
Mička – v čem byl problém nechat platnou stávající vyhlášku? Nebude to podle paragrafu 17, 
ale podle paragrafu 54. 
Dr. Blahová – je to jedna z možností, další možností je plošný zákaz. Chceme předložit 
všechny možnosti. 
Charvát – musíme to teda rušit než budeme vědět co dál?
Starosta - je to věc názoru. Tohle je návrh rady města, je na ZM jak s tím naloží. 
Žáček - na měsíc a půl bude nepokrytí vyhláškou. 
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Blahová – vyhláška není podložena příslušným zmocnění. Není paragraf 17. 
Baslerová - navrhuje § 17 nahradit § 54, který stometrovou vzdálenost umožňuje také. 
Tajemník – jakákoli změna v OZV lze provést zase jen OZV. Má to svou formu a musí to být 
zase OZV a ta není předložena. Možnosti dnes máme větší, proto je to navrženo tak, jak je to 
navrženo a do dalšího ZM půjde nová vyhláška. 
Krejčí – doporučuji vyhlášku stáhnout z programu do příštího ZM předložit novu vyhlášku 
příp. další varianty k řešení. 
Pro protinávrh neschválit – 16, zdržel 1, nehlasoval 1 
Přijato usnesení č. 326/Z/130212

Tisk č. 8 - (Anti)memorandum, dokument předložený Asociací českých a moravských 
nemocnic radě města
Jílek – co se stane když se připojíme/nepřipojíme?
Starosta – když nepřipojíme tak nic, a když ano budeme toho součástí. 
Jílek – na stránkách asociace už jsme uvedeni. 
Charvát – nesouhlasí s tím. 
Stejný – postrádá stanovisko zřizovatele. 
Starosta – nevidí důvod proč by tam mělo být stanovisko zřizovatel. Je to morální podpora. 
Mačát – v radě jsme dali na názor dr. Kelči, proto jsme to doporučili. 
Ošťádal – podporuje co říkal Ing. Charvát. Zřizovatel je kraj pokud budou pojišťovny 
omezovat počet nemocnic, tak je to věc kraje a měl by trvat na zachování. 
Starosta – je to více méně morální podpora. 
Pro deklarovat souhlas s (anti)memorandem – 11, proti 5, zdrželo 2 
Přijato usnesení č. 327/Z/130212

Tisk č. 9 - Vyhodnocení kontrol (3. a 4. čtvrtletí roku 2011) na zapojení podnikatelů do 
systému sběru a třídění komunálního odpadu v rámci města Moravská Třebová 
Pro vzít na vědomí předloženou informaci – 18 
Přijato usnesení č. 333/Z/130212

Tisk č. 10 - Zpráva o činnosti Městské policie Moravská Třebová za období leden až prosinec 
2011 
Pro vzít na vědomí předloženou zprávu – 18 
Přijato usnesení č. 334/Z/130212

Tisk č. 11 - Zpráva o vyhodnocení bezpečnostní situace Obvodního oddělení Policie ČR 
Moravská Třebová za rok 2011
Starosta - loni došlo k poklesu kriminality mládeže. 
Pro vzít na vědomí přeloženou informaci – 18 
Přijato usnesení č. 335/Z/130212

Odchod Charvát 16:25

Tisk č. 12 - Výkup nemovitosti – pozemku parc. č. 2194 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Jiráskova 
Pro schválit výkup – 17, 1 nepřítomen 
Přijato usnesení č. 319/Z/130212

Tisk č. 13 - Prodej podílu na pozemku parc. č. 158 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Ztracená 
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Pro schválit prodej podílu – 17, 1 nepřítomen 
Přijato usnesení č. 320/Z/130212

Příchod Charvát 16:28 

Tisk č. 14 - Prodej pozemku parc. č. 2176 a 2219/2 vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část obce Předměstí, ul. Horní 
Pro schválit prodej pozemku – 18 
Přijato usnesení č. 321/Z/130212

Tisk č. 15 - Prodej pozemku parc. č. 3807/5, 3807/9, 269/2 a 270 vše v obci Moravská 
Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové
Pro schválit prodej pozemku – 18 
Přijato usnesení č. 322/Z/130212

Tisk č. 16 – Oprava v usnesení rady města č. 1005/R/211111 a zastupitelstva města č. 
294/Z/051211 
Pro zrušit usnesení , Pro schválit prodej pozemku – 18 
Přijata usnesení č. 338/Z/130212, 323/Z/130212

Tisk č. 17 - Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2611/5 v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. 
Nádražní 
Pro schválit bezúplatný převod pozemků – 18 
Přijato usnesení č. 325/Z/130212

Tisk č. 18 - Prodej nemovitostí – objektů kotelen 
Charvát – není to trochu strategická chyba zbavovat se kotelen? Neměli bychom si podržel 
zdroje tepla?
Starosta – chápu tuto obavu, ale už ji nemám. Oni mají obavu, že se nějaký bytový dům 
odpojí – snaží se mít přijatelnou cenu. Dnes v majetku města je pouze budova, zařízení již ne. 
Mička – nestanovit nějaké omezení ve vazbě na město v případě zcizení? Aby město
neztratilo vliv na celou oblast západní? 
Starosta – prodáváme pouze zdi, které kryjí to zařízení. Nic jiného nemůžeme ovlivňovat. 
Ošťádal – nikdy s touto firmou nenastaly žádné problémy. Když jsme potřebovali pomoc při 
přípravách oslav 750 let města, tak firma Martech/Vytep vždy pomáhala významnou finanční 
částkou. 
Mička – v materiálu je uvedeno, že prodáváme budovu vč. technického zařízení. Město by si 
mělo zachovat blokační pojistku. 
Ošťádal – je tu pan Konečný z firmy Vytep. 
Jílek – chybí mi u tohoto materiálu soupis prodávaného majetku. Chtělo by doplnit předmět 
prodeje. Je nestrategické zbavovat se pozemků. Navrhuje doplnit materiál o soupis majetku a 
doporučil pozemky pod budovami neprodávat. 
Konečný – námitky chápu. Městu patří skelety budov a starý majetek. Je třeba rekonstrukce 
za cca 6 milionů korun. Muselo by to platit město. Je třeba koupit nový kotel. Jsou tam 
technická zařízení, ale z roku asi 73, které my musíme vyhodit a vyměnit. Cenu má jen 
budova a pozemek. 
Mazalová – nový občanský zákoník počítá s tím, že nebude možné mít jiného vlastníka 
budovy a pozemku. 
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Mička – děkuji za vysvětlení. Doporučuji jen jediné - dát do smlouvy pojistku, kdyby firma 
skončila. Doplnění. 
Mačát – nenaráží to technicky?
Mazalová – s budovou problém není, ale u technologií nevím. 
Konečný – nevím, jak by to mělo vypadat, ale město by odkoupilo budovy a technické
zařízení někdo jiný? Celé tepelné zařízení tomu rozumím, ale zvlášť ne. Jsem pro zajištění, 
ale aby to bylo smysluplné a bez nebezpečí zneužití. Navrhněte jak to zajistit a není v tom 
problém.
Mačát – když se všichni odpojí, co s těmi nemovitostmi bude? 
Konečný – ukončení odběru tepla je problém. Pokud se jeden dům odpojí, ostatním to zvedá 
cenu, zájmem je udržet tepelné zařízení v max. výši. Tehdy můžeme zaručit příznivou cenu. 
Charvát – jsem pro pojistku, klidně jako celku. Pokud to nebude v našem majetku, tak jak 
vám můžeme pomoct. 
Starosta – ani teď nejsme schopni tomu zabránit. 
Konečný – zájmem města by mělo být mít zpracovanou energetickou koncepci – součást 
územního plánu. Domy se můžou odpojit při ekonomické výhodnosti, ekologičnost, 
vybudování obnovitelných zdrojů. Takto je to v jiných městech. 
Charvát – vzor z materiálu předtím – zřízení předkupního práva. 
Pro zapracovat tuto pojistku do smlouvy – 18 
Pro schválit prodej objektů kotelen – 18 
Přijato usnesení č. 324/Z/130212

Různé:
Starosta – pozvání na Sportovce roku města Moravská Třebová 
Brettschneider – pozvání 22. února na Veřejné fórum 
Odehnal – navrhuje na vyhlášení Sportovce roku pozvat poslankyni Matušovskou. 
Krejčí – bude příští měsíc zastupitelstvo podle plánu? 
Starosta – navrhuji změnu termínu – přesun na 19.března. 
Ošťádal – předpokládal jsme, že když rada nenavrhla jiný termín, tak že to zůstává. 
Beyer – sezení ohledně kanalizace. Kdy bude na řadě Boršov? 
Starosta - Udánky budou první, potom Boršov a Sušice. 
Starosta – termín zastupitelstvo necháme na 12. března. 
Starosta – problematika okolí kruhového objezdu – zadání vedoucímu odboru, aby předložil 
řešení. Mlýn – sdělil výsledek jednání s panem Matouškem. Projednání, aby byl objekt 
zabezpečen. V nejbližší době nehrozí, aby se něco významně vylepšilo. 
Baslerová – jak se město bude 10. března stavět k akci Vlajka pro Tibet? Jestli bude 
vyvěšovat a zda ne, jestli by nám ji půjčili? 
Starosta - město vlajku vyvěsí. 
Ošťádal – co se děje s obchodním centrem? Jaká je situace?
Starosta - probíhá převod parcel na město. 
Mačát – jsou dva nutné kroky k tomu, abychom jednali s developerem. Vlastní pozemky –
žádáme o ně. Nedokáže odhadnout kdy to bude vyřešeno, druhá podmínka je změna 
územního plánu. 
Jílek – eviduje město připomínky k jízdním řádům? 
Starosta – v lednu jsme splnili povinnost předat písemné připomínky. Z rozhodnutí hejtmana 
bylo deklarováno, že všechny podněty se budou muset písemně odpovědět. 22.2. je další 
projednání. Nové jízdní řády budou 1. dubna z důvodu velkého množství připomínek. 
Jílek – kolik připomínek řádově bylo podáno?
Starosta – několik desítek. 
Bártová – nikde není k nalezení cena jízdného. 
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