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Zápis 
ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo 1. září 2014 v zasedací místnosti městského 
úřadu na ul. Olomoucké od 15 hodin. 
 
Přítomni: 20 členů – dle prezenční listiny, tajemník MěÚ   
 
Omluveni: Václav Žáček, Mgr. Vaňkát (příchod15:30), PaedDr. Baslerová (příchod 15:10)  
 
Předsedající: JUDr. Miloš Izák, starosta  
 
Zapisovatelka: Bc. Petra Jiroušová  
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č.  836/Z/010914 – 883/Z/010914  
 
Ověřovatelé zápisu: p. Beyer, p. Stejný  
Pro zvolení ověřovatelů zápisu – 18  
 
Návrhová komise: Stupka, Koláčková, Horská  
Pro zvolení návrhové komise –  16, 2 se zdrželi  
 
Volební komise: Ing. Charvát, MUDr. Kelča, Ing. Krejčí  
Pro zvolení volební komise – 17, 1 se zdržel  
 
Starosta města přivítal zastupitele, vedoucí odborů a občany. Zastupitelstvo bylo řádně 
svoláno 27.8.2014 a informace o místě a době konání zasedání a navrženém programu byla 
zveřejněna na úřední desce MěÚ 22.8.2014 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 p. Žáček, Mgr. Vaňkát, PaedDr. 
Baslerová se neomluvila.  
 
Starosta města předkládá program: 
 

1. Změna ve složení Zastupitelstva města Moravská Třebová  
2. Volba člena rady města  
3. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města  
4. Zpráva o vyřízení dotazů a podnětů členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva 

města 02.06.2014  
5. Přehled možných lokalit pro přípravu nové průmyslové zóny, podpora MSP  
6. Možnosti doplnění chybějících kronik města  
7. Zápis z jednání kontrolního výboru 25.06.2014  
8. Zápis z jednání kontrolního výboru 20.08.2014  
9. Zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města  
10. Zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města 
11. Změna termínu zasedání zastupitelstva  
12. Podpora záměr gymnázia Moravská Třebová – ubytování a stravování dojíždějících 

žáků v areálu vojenské školy s finanční účastí města Moravská Třebová  
13. Rozbor hospodaření města k 30.06.2014 a návrh rozpočtových úprav  
14. Smlouva o poskytnutí provozních a investičních dotací z rozpočtu města v roce 2014  
15. Finanční příspěvky – 2. kolo  
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16. Oblastní Charita Moravská Třebová – změna účelu využití poskytnuté neinvestiční 
dotace  

17. Poskytnutí stipendií studentům vysokých škol  
18. Vklad majetku města do dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod 

Moravskotřebovska  
19. Plán financování obnovy infrastrukturního majetku  
20. Návrh na prominutí pohledávek z hospodářské činnosti  
21. Dodatek č. 2 Smlouvy o podpoře projekt Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a 

modernizace ČOV  
22. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1012/S v rámci realizace 

dotačního projektu „Cesta od renesance k baroku“  
23. Dražební vyhlášky dobrovolných dražeb  
24. Vzor Smlouvy o nájmu bytu a smlouvy o budoucí kupní smlouvě  
25. Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 5 na ul. Hřebečské č. o. 1  
26. Smlouva o budoucí kupní smlouvě na byt č. 6 na ul. Hřebečské č. o. 3  
27. Smlouva o budoucí kupní smlouvě na byt č. 2 na ul. Hřebečské č. o. 3  
28. Prodej pozemků pod trafostanicemi v obci a kat. území Moravská Třebová  
29. Prodej pozemku parc. č. 2266/4 a výkup pozemku parc. č. 2313/2 vše v obci a k. ú. 

Moravská Třebová, ul. Olomoucká  
30. Prodej pozemku parc. č. 861/6 v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. Olomoucká  
31. Prodej  pozemku st. 121/2 a 3808/34 vše v k. ú. Boršov u Moravské Třebové  
32. Návrh prodeje nemovitosti – podílu stavební parcely č. 1069/1 na ul. Lidické v obci a 

k. ú. Moravská Třebová  
33. Prodej bytové jednotky č. 352/10 na ul. Olomoucké č. o. 38 v Moravské Třebové  
34. Prodej bytové jednotky č. 1403/17 na ul. Jiráskově č. o. 97 v Moravské Třebové  
35. Výkup pozemku parc. č. 2710/8 a 2703/2 vše v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. 

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

Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ 
 
Schválení programu:  
Návrh zařadit tisk č. 36 po tisku č. 2 – pro 17, 1 se zdržel  
Pro schválit program jako celek – 19  
Přijato usnesení č. 836/Z/010914  
 

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: 
Ing. Nechutová – chtěla bych, až se bude projednávat záměr kanalizace, aby město Moravská 
Třebová řeklo, zda jsou do 31.8. ukončeny stavební práce podle smlouvy. Zadruhé každý 
měsíc stojí v Sušicích před bytovkou VHOS a provádí monitoring včetně čištění kanalizace za 
mostem od přečerpávačky směrem ke Starému Městu. Je tam minimální spád a stálé zanášení 
nové kanalizace. Další, co bych chtěla vědět… bylo projednáváno, že 25 objektů v Sušicích 
nebylo napojeno na nově vybudovanou kanalizační stoku. Jedná se například (jen co mám 
okolo) u obchodu kanalizace špatný spád, nenapojen obchod, Kratochvíl a ještě jeden. Tři 
nemovitosti nenapojení. Potom jsou problémy, třeba paní Nebuchlová, vybudována byla 
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kanalizace na jejím pozemku a napojeny tři nemovitosti včetně odboček, do dnešního dne 
taky nevyřízeno. I tohle mluví o kvalitě řešení problémů na městě Moravské Třebové. Další 
věci, které by mě zajímaly, lidé v mém okolí mají připomínky ke zpravodaji, kromě sportu se 
tam skoro nic nedočtou. Těch námětů koncepce školství, která nebylo do dnešního dne 
předložena, jsou tam věci investičního charakteru, které lidi zajímají. Těchto připomínek bych 
mohla mít spousty.   
Starosta – já si na to netroufám odpovědět, bylo to obsahově velmi náročné. Co se týká 
kanalizace, v pátek byl poslední kontrolní den, a teď jsou před námi dodělávky, možná 
reklamace. Proč u vašeho baráku je to či ono jsme probírali před rokem, k tomu se vracet 
nebudu. Pokud někdo chce odpovědět, třeba vedoucí odboru rozvoje města.  
Netolický – měl zde být přítomen zástupce správce stavby na konkrétné dotazy, je na cestě.  
Obecně se dá říct, že kanalizace jako stavba je hotová, bude probíhat předávání dokumentů 
nutných pro zprovoznění kanalizace buď kolaudací nebo formou předčasného užívání a do 12. 
9. bude sestaven přehled vad a nedodělků a budeme vědět, které věci nejsou stoprocentně 
dokončeny.  
Mačát – částečně odpověděl Mirek Netolický, termín 31.8. je dodržen z pohledu dodavatele, 
bylo zahájeno přejímací řízení, v rámci tohoto řízení je evidováno několik vad a nedodělků. 
Zastupitelé mají informaci konkrétnější v tisku. Veřejnost se snažíme informovat co nejvíce, 
na internetu jsou zveřejněny měsíční zprávy. Jakékoli problémy byly řešeny na kontrolních 
dnech a výrobních výborech, jsou zapsány a evidovány a bude se na nich pracovat. Je to např. 
jak jste zmínila ten minimální spád v Sušicích. Situace se monitoruje a musí se dořešit. 
Nenapojené nenovosti některé jsou, detaily můžeme odpovědět písemně.  
Nechutová – neříkala jsem to jen kvůli mé nemovitosti. Každý občan MT viděl, jak probíhaly 
práce na kanalizaci. Není výjimka, kde by nebyly velké problémy. Po této stránce se občané 
ptají, do kdy bude všechno ukončeno? Kdy bude tento projekt ukončen se vším všude pro 
ministerstvo životního prostředí a pro dotace z EU v termínu a zda v budoucnosti nebude 
zbytečně zásluhou těchto nově otevíraných kanalizačních sítí zbytečně velké náklady na 
splaškovou kanalizaci a tím pádem na stočné těchto obyvatel.  
Starosta – všechny práce jdou podle plánu i v časovém sledu. Nemáme důvod mít obavy.   
Mačát – projekt byl opravdu složitý, podmínky, ve kterých se to dělalo byly obzvlášť 
v Udánkách nenormální. To, že se nepodařilo možná dost dobře ten projekt připravit, to 
znamená projektová dokumentace, to je taky o ceně toho projektu. Cena projektu zahrnuje i 
geologický průzkum, ale některé problémy se zjistí až dodatečně. Všechno to proběhlo 
poměrně korektně s tím, že samozřejmě nebude možné dokončit v letošním roce např. silnici 
v Udánkách. To zůstane na příští rok, kde budeme doporučovat, aby se do rozpočtu dostala 
komplexní rekonstrukce této silnice. Co se týče formálních věcí vůči SFŽP, je to složitá věc, 
kde jsme museli vyjednávat změnu termínu, dneska je v ZM tisk, kde se posouvá termín, 
který by měl být dostatečný. Projekt má nějaké parametry, které se musí dodržet, musíme 
jednat se SFŽP, je to všechno řádně ošetřeno, termíny a zprávy jsou bez připomínek SFŽP.  
 
Starosta – přivítal pana senátora Mgr. Martínka.  
 
Šimon – upřesnil, že se nejedná se o dvě kanalizace, ale změnila se trasa kvůli složitým 
geologickým podmínkám.  
 
Tisk č. 1 - Změna ve složení Zastupitelstva města Moravská Třebová  
Pro vzít na vědomí rezignaci, pro vzít na vědomí nastoupení – 19 
Přijato usnesení č. 870/Z/010914, 871/Z/010914  
 
Tisk č. 2 - Volba člena rady města  
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Starosta navrhuje přímou volbu člena rady města.  
Pro volit přímo – 17, 1 proti, 1 se zdržel  
Kelča – požádal členy ZM, aby předali návrh. Obdržel nominaci za ČSSD navržena Milada 
Horáková. Zeptal se, zda souhlasí.  
Horáková – ano, souhlasím s nominací.  
Pro zvolit člena RM – 14,  
Přijato usnesení č. 867/Z/010914  
 
Tisk č. 36 - Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování 
Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ 
Mička – chtěl bych se zeptat, jak říkal p. místostarosta, že máme informace, nicméně ty 
informace jsou tam po 26.8. a jestliže proběhlo jednání o předání posledních částí díla, tak ta 
informace tady v souhrnné zprávě není. Tak jestli bychom mohli dostat na vědomí v jakém 
stavu byly předány díla Boršov a Udánky a jaký je další postup? Jestli tam jsou nějaké 
nedodělky nebo vady.   
Mačát – už jsem zmínil, že probíhá přejímací řízení, to znamená, že není to ukončeno a  
směřuje to k předběžnému užívání jako první krok. Zatím není znám termín kolaudace nebo 
předčasného užívání. Nedodělky k tomu datu jsou uvedeny v měsíční zprávě. Samozřejmě, že 
k tomu nějaké další přibydou. Potom jsou evidované reklamace, to všechno se bude 
dořešovat.   
Mička – ještě se zeptám, v jaké fázi se nyní nachází postavení správce stavby? Bavili jsme se 
o tom minule, že existují nějaké spory výkladu mandátní smlouvy a jejich dodatků, takže 
v jaké fázi se to nyní nachází?  
Mačát – situace je nezměněná, každá strana stojí na svém stanovisku. My stojíme na 
stanovisku, že nelze navýšit cenu, že ta smlouva je v tomto jasná a není možné navyšovat 
cenu v souvislosti s protahováním termínu realizace, zatímco VRV tvrdí, že délka trvání 
realizace je významný parametr, ze kterého se tvoří ta cena, a proto žádá o navýšení ceny. 
Poslali fakturu za další období, která už přesahuje tu dohodnutou sumu podle smlouvy. Ta 
faktura jim byla prostřednictvím advokátní kanceláře vrácena se zopakováním našeho 
stanoviska.  
Starosta – takže nás možná čeká právní spor.  
Mička – co z toho vyplyne pro budoucí zastupitelstvo? Může to dopadnou špatně, 
předpokládám, že bude právní spor u soudu. Do té doby asi by měl správce stavby vykonávat 
svou činnost nezměněnou. Aspoň tak předpokládám. A co v tomto případě? Jaká bude 
vyvozená konkrétní odpovědnost za tuto situaci? 
Mačát – další postup byl dohodnut na posledním osobním jednání s VRV za účasti Dr. 
Skoupého. Bylo řečeno, že upřednostňujeme před soudním sporem smírčí řízení. Nechali 
jsme to na VRV, aby oni, pokud budou trvat na svém, smírčí jednání vyvolali, k tomu zatím 
nedošlo. VRV pracuje naplno, neomezilo svoji činnost a myslím, že pracuje kvalitně. Tak to 
bylo dohodnuto, že bez ohledu na to, že máme rozdílná stanoviska, tak správce stavby 
vykonává svou činnost v plném rozsahu, v plném nasazení a má na to stejný počet lidí, věnuje 
se tomu jako dřív a nemá to vliv na průběh této činnosti. Pokud by došlo k právnímu sporu, já 
věřím že ne, tak samozřejmě jestliže mají dvě strany různá stanoviska, tak to musí někdo 
rozsoudit. To by dávalo zřejmě VRV, oni mají představu, že by měli dostat víc peněz. Jak to 
dopadne, těžko předjímat, my si myslíme, že naše pozice je silná. Co se týče, kdo co zavinil, 
k tomu tady bylo předloženo právní stanovisko advokátní kanceláře jako jeden z tisků na 
některém předchozím zastupitelstvu. Tam to bylo popsáno, co se týče rady města, tak 
postupovala dle práva a není zde žádné pochybení.  
Mička – právě, že to právní stanovisko dr. Skoupého říká, že první dodatky byly uzavřeny 
v rozporu se základní mandátní smlouvou a moje otázka směřuje k tomu, kdo za to bude 
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zodpovídat v případě pochybení? Tam došlo k pochybení, protože stanovisko dr. Skoupého to 
jasně konstatovalo.  
Mačát – doporučoval bych neříkat tady nepravdu, protože to bychom se museli vrátit k 
tomu tisku, jak je to tam formulováno. V žádném případě tam není uvedeno nějaké zavinění. 
Mrzí mě, že to tady teď vytahuješ, i když to chápu samozřejmě z jakého důvodu. Takže 
pojďme se k tomu vrátit, dejme do dalšího ZM, bude to ještě před volbami, znovu tisky, 
stanovisko, pojďme si to vyjasnit, ale netvrďme tady něco, co není pravda.  
Starosta – já se k tomu také připojuji, protože to nepokládám za fér, všichni víme, jaká je 
skutečnost. Můžeme se k tomu vrátit na dalším zastupitelstvu.  
Charvát – opravdu všichni víme, jaká je skutečnost, takže si myslím, že bychom to měli řešit 
po volbách, až něco nastane a ne teď. V téhle době to nemá cenu hrotit. Miloše to možná 
nějak zajímalo, ale určitě to nemyslel tak, jak si vy myslíte. Počkal bych, až ta stavba bude 
dokončená, až budeme vědět jak to celý dopadlo, až budeme vědět, jak se VRV zachová. My 
prostě máme s Milošem trochu jinej názor na to, jak to mělo vypadat. Rozhodně to nechceme 
řešit před volbama.  
Pro vzít na vědomí – 17, 3 se zdrželi  
Přijato usnesení č. 879/Z/010914  
 
Tisk č. 3 - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města  
Pro vzít na vědomí – 20  
Přijato usnesení č. 868/Z/010914  
 
Tisk č. 4 - Zpráva o vyřízení dotazů a podnětů členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva 
města 02.06.2014  
Pro vzít na vědomí – 19, 1 se zdržel 
Přijato usnesení č. 869/Z/010914  
 
Tisk č. 5 - Přehled možných lokalit pro přípravu nové průmyslové zóny, podpora MSP  
Pro vzít na vědomí – 20 
Přijato usnesení č. 878/Z/010914  
 
Tisk č. 6 - Možnosti doplnění chybějících kronik města  
Pro schválit doplnění – 20 
Přijato usnesení č. 837/Z/010914  
 
Tisk č. 7 - Zápis z jednání kontrolního výboru 25.06.2014  
Pro vzít na vědomí – 20 
Přijato usnesení č. 872/Z/020914 
 
Tisk č. 8 - Zápis z jednání kontrolního výboru 20.08.2014  
Pro vzít na vědomí – 20 
Přijato usnesení č. 873/Z/010914  
 
Tisk č. 9  - Zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města  
Pro vzít na vědomí – 19, 1 se zdržel  
Přijato usnesení č. 874/Z/010914  
 
Tisk č. 10 - Zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města 
Pro vzít na vědomí – 20 
Přijato usnesení č. 875/Z/010914  
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Tisk č. 11 - Změna termínu zasedání zastupitelstva  
Pro schválit změnu – 20 
Přijato usnesení č. 838/Z/010914  
 
Tisk č. 12 - Podpora záměr gymnázia Moravská Třebová – ubytování a stravování 
dojíždějících žáků v areálu vojenské školy s finanční účastí města Moravská Třebová  
 
Ošťádal – vzal bych to obšírněji. Porovnal bych, asi když obec má ZŠ, tak v současné době, já 
teda nevím, jak to funguje na kraji, možná mi to někdo, kdo na kraji působí, potvrdí. Myslím 
si, že pokud chce obec školu zachránit, je ochotná vydat z rozpočtu ne desetitisíce, statisíce, 
ale možná i větší částky ročně. My tady máme tuto možnost pro gymnázium. Já se přiznám, 
že to je trochu takové, není to, jak píše Ing. Mička, není to v souladu. Těch škol tady je víc, 
ale já bych to gymnázium přirovnal k té základní škole v obci. Ve všech městech kolem jsou 
gymnázia. Každý to bere jako věc, která se nemění. Tuto částku bych podpořil, ale i to má 
svoje negativa. Bohužel musím říct, že gymnázium nemá nejlepší pověst. Všichni to tak nějak 
tušíme, cítíme. Z mého pohledu to ale není tak zásadní věc, abychom řekli ne, tuto částku 
nedáme. Jsem pro, ale má to jednu podmínku. Dozvěděl jsem se, nevím co je na tom pravdy,  
že toto částka má být vykoupena podporou pro nějakou politickou stranu. Tady říkám jasné 
ne. To se nesmí stát. Gymnázium je apolitická organizace. Ne aby se to spojovalo dohromady. 
Musím se zeptat paní ředitelky, jestli to tak je nebo není. Doufám, že tomu tak není. Protože 
ta moje podpora by byla poslední, kterou jsem gymnáziu dal.  
Starosta – o politické podpoře nic nevím a nikdy jsem to neslyšel.  
Krejčí - dlouho jsem zvažoval, jak se k této zprávě postavit. Měl bych několik dotazů – proč 
se tato zpráva projednává až dnes? Zásadní chybou je, že příslib úhrady měl být dán předem 
k projednání zastupitelstvu. Námitka časová tíseň neobstojí, přijímačky byly v květnu, za tu 
dobu jsme se k tomuto mohli sejít. Zastupitelstvo je postaveno před hotovou věc. Vše již bylo 
slíbeno, nelze to změnit, žáci pravděpodobně dnes nastoupili do školy. Řešit to hlasováním ex 
post se mi zásadně nelíbí. Druhý dotaz: memorandum podepsala i ISŠ, proč nebylo nabídnuto 
ubytování v ISŠ. Ta má taky své problémy a tato drobná věc by byla ISŠ ku prospěchu. Další 
věc, co se mi nezdá je cena. ISŠ ubytovává žáky zhruba, pokud mám pravdu, za 19 tisíc a my 
máme platit 27, 5 tisíc korun. To by mohl někdo napadnout, že nepostupujeme nejlépe. Chci 
se zeptat, jestli se z VŠ jednalo, jestli by cenu nemohla snížit na úroveň ISŠ. myslím si, že 
návrh zakládá nerovnost mezi žáky gymnázia a stejného učebního oboru. Dva studenti jsou 
ubytování na ISŠ a platí za to a ze stejného učebního oboru, ale o rok níž to budou mít 
zadarmo. Dále se chci zeptat co bude za rok? Budou rodiče ochotni platit sami? Nebo si děti 
stáhnou z té školy? Chápu a podporu gymnáziu chci dát také, i když zásadní problémy 
gymnázia to asi neřeší.  Pokud materiál dnes nebude schválen, nejvíc problému to přinese 
těch čtyřem studentům, kteří se v dobré víře do školy přihlásili. Pokud dostanu odpovědi na 
tyto dotazy, tak tuto záležitost podpořím.  
Stejný – jsem tu nějaký pátek, ale takovouhle hloupost jsem tu ještě neřešil. Nehledě na to, že 
tak jak to Mirek už většinou řekl, co budou říkat ostatní děti, který jsou na té škole. Budou si 
ukazovat prstem na ty, co tam studují zadarmo. To v pořádku není. Co budou říkat rodiče těch 
dětí? Jedni tam jsou zadarmo, jedni budou něco platit. Kdybyste poskytli dopravu zdarma 
dětem z Třebařova a okolních obcí, tak těch míst by bylo obsazených daleko víc. Je to krok na 
jeden rok. Jestli bude příští rok zájem, přihlásí se 20 studentů, tzn. navýšení rozpočtu a co 
budeme dělat potom? Budeme říkat my jsme to museli zrušit, nebo si to zaplaťte. Je to 
hloupost od samého začátku. Byla nabídka od Mičky, že je ubytuje, poskytne stravu, ale za 
úhradu, tak jako všude jinde. Co tady děláme za gesto? Komu?  
Mička – upřesnění: my jsme nabídku nedávali žákům, aby byly ubytováni u nás.  
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Stejný - vycházím z věty v důvodové zprávě. Tam je zmínka, že možnosti by u vás byli. A 
chybí mi reakce těch studentů. V tom materiálu nevidím kolik jich je, jestli to potvrdili.  
Baslerová – chtěla bych říct, že pláčeme nad rozlitým mlíkem. Není sporu o tom, že je to 
nesystémové a diskriminační, na druhou stranu jsou tady ti čtyři studenti, které můžeme těžko 
poslat domů. Budu hlasovat pro, ale pouze z toho důvodu, aby neměla Moravská Třebová 
ostudu, protože jsou to žáci z celé ČR. Byla bych ráda, aby to bylo formou osobního stipendia 
pro tyto čtyři žáky. Aby bylo jasně deklarováno, že to bude na tento školní rok a tato čtyři 
jména. Mohla by to být cesta, jak odsunout oprávněné připomínky rodičů ostatních žáků. Aby 
z toho nebyla dělaná systémová záležitost, ale jednorázová akce.  
Koláčková – oceňuji snahu paní ředitelky, že gymnázium otevřelo tento obor, chci ocenit i 
firmu OR, která také dává stipendium. Ale připojila bych se ke kolegovy Krejčímu. Leták 
z 15. května slibuje něco a je prvního září a my se tady díváme takovou věc. Je to 
nestandardní a diskriminační. Znám případ jednoho studenta, který je z Ústeckoorlicka, 
nedostal nikdy nic. Teď tam má další čtyři spolužáky, jak to vysvětlit? Nechtěl bych být 
pedagogem a vysvětlovat proč ti čtyři tu úlevu mají a já tu úlevu nemám. Mám s tím docela 
velký problém. Možná to nejsou sociálně slabí a dostanou tolik, na druhé straně dáváme 
stipendium vysokoškolským studentům ve výši 1500 Kč. 
Baslerová – můj návrh je míněn tak, abychom ulevili pedagogům a ředitelce, souhlasím s paní 
Koláčkovou, že snaha zvýšit počet studentů na gymnáziu, tak mě velmi mrzí, že se to proti 
gymnáziu obrací.  
Starosta – vzpomeňte na dobu před dvěma a půl lety, když mělo gymnázium vypadnout 
z projektu zateplení, jak nám radní pro školství na kraji sdělovala, že žádné projekty nebudou. 
My jsme bohužel neměli možnost to ověřit a za pár dní jsme zjistili, že to tak nebylo. Požádali 
jsem pana hejtmana, aby rada kraje zrevidovala svoje usnesení, protože jediná Třebová z toho 
byla vypuštěna. To se podařilo, gymnázium se dodělává a my jsem k tomu přispěli. 
Nastartovalo nás to k tomu, že jsme hleděli vymyslet něco, jak gymnáziu pomoct. Připomenu 
dobu května, kdy byly přijímačky na vojenské škole. Tento záměr vznikl při debatě 
s velitelem školy a ředitelkou gymnázia, kdy jsme přemýšleli, jak pomoct gymnáziu. Na 
vojenské škole uspějí u zkoušek studenti, kteří nebudou přijati pro nedostatek míst. Tak jsme 
vymysleli  tohle. Netvrdím že je to košer, ale je to něco. Když tady někdo má výhrady, tak ať 
řekne, co jiného, když ne tohle. To samé jsem řekl i na finančním výboru. Umím si představit, 
že jsou i jiná řešení. Je to na jeden školní rok. Pan velitel, který po zkouškách musel sdělit ve 
zákonem stanovené lhůtě studentům, že nebyli přijati, tak my jsme toho mála času využili. 
Pokud zazněla nespokojenost s cenou, samozřejmě, že velitel nabídl stejné podmínky jako na 
ISŠ, ale bohužel Volaréza, která obhospodařuje stravování nemá smlouvu s ministerstvem 
školství, ti je kámen úrazu, proto je to o 8,5 tisíce dražší na žáka. Vím, že to je trochu 
nešťastný, ale mám za to, že teď z toho cukat je prekérní, pro ty čtyři žáky problémové. Proč 
jsme to nedali dřív do ZM, když se to řešilo, nebylo to možné, když bychom vám to dali vědět 
v červnu, nic by to neřešilo, o penězích bychom rozhodovali až dnes. Není úplně pozdě. 
Máme zájem snad všichni, aby gymnázium dobře fungovalo a zůstalo tady. My jsme se před 
dvěma lety bavili s vedením kraje, kdy jsme řekli, že jsme schopni finančně provoz gymnázia 
podpořit. Mluvili jsme o částce i milion korun. Když to bude nutné k záchraně gymnázia, tak 
věřím, že zdraví rozum zvítězí a nenecháme si gympl sebrat. Víte, co se dělo koncem 
loňského roku. Jaká byla euforie, shromáždění. Úmysl gymnáziu pomoct byl ten nejlepší. 
Možná jsou lepší řešení, ale zatím nikdo žádné řešení nenabídl.   
Mačát – myslím si, že výtka, že to projednáváme ex post, je oprávněná. To by tak být nemělo. 
Je to jediná věc za čtyři roky, kterou jsme takto udělali. Odmítám to, že se jedná o hloupost 
nebo něco, co je nesmyslné. Vzniklo to na základě memoranda. Zvažovali jsem jak využít 
toho, že je zájem o studium na vojenské škole. A jak spoluprací mezi středními školami jedná 
se zejména o gymnázium, ale i o ISŠ, využít ve prospěch těchto škol. Není to jednoduché, ale 
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toto je první krok a dá se na něm stavět. Oslovili jsme studenty, kteří chtěli studovat na VŠ a 
měli různé důvody. A tito studenti měli možnost si vybrat zda budou bydlet na vojenské škole 
nebo na ISŠ. Cílili jsme na studenty, kteří tíhnou k vojenské škole. Bude pro ně zajímavé žít 
v tom prostředí a zapojit se do aktivit vojenské střední školy. Nezatracujme nápad. Mohlo by 
to přinést to, že převis na vojenské škole by mohl být použitelný pro naše střední školy. I 
s ředitelem ISŠ jsme jednali o spolupráci s vojenskou školou a jeho nápad můžeme  
rozvinout. Není to diskriminační, pokud dáme někomu vybrat, kde chce bydlet. Co se týče 
ekonomiky – pokud bychom tyto čtyři žáky, kteří chtějí bydlet na vojenské školy, neubytovali 
tak gymnázium by dostalo o sto tisíc méně od státu. Co bude za rok, na tom se musí pracovat. 
Bude potřeba to promyslet a jednat na úrovni škol, ale i na ministerstva obrany a školství a 
hledat, jak tohle vytěžit. 
Starosta – teď mám novou informaci: Plzeňský kraj pro tento školní rok hradí 50 % učňům 
tříletých oborů ubytování a stravování. Nejsme v tomto bílou vránou. je to podobné, třeba je 
to systémovější. Je to první pokus něco udělat. Osobně si nemyslím, že to je špatný krok. 
Pokud bychom ty čtyři nevzali, obávám se, že by se neotevřel ročník.  
Stejný – beru jako milnou informaci, že je to na jeden rok. Co jim řeknete za rok? Proč je 
velký zájem o studium na vojenské škole? Protože mají všechno zadarmo. Podávám 
protinávrh neschvaluje tuto podporu. Jsem pro podpořit gymnázium, ale ne touto formou.  
Mačát – pokud to neschválíme, tak gymnázium potopíme, vyložte si to, jak chcete. Co bude 
za rok? Nevím, co bude nové zastupitelstvo dělat za rok. Je potřeba to dopracovat.   
Starosta – připojuji se k tomu, je to první krok a určitě budou další. Na příštím zastupitelstvu 
je, aby to nějak vymyslelo a zapracovalo na tom.  
Horská – všichni si pamatujeme před půl rokem jsme bojovali, aby gymnáziu pokračovalo. 
Na kraji kolem toho byla velká diskuze. A proč to je? Celostátně školy jsou placeny za žáka, 
školy které teď nemají z hlediska demografického vývoje žáky, tak nemají peníze, učitelé 
mají menší úvazky. Každý bojuje podle svých metod. Někdo dostane v prvním ročníku tablet, 
který zaplatí město. Takhle se bojuje o žáky. Jde o mezičas, který je potřeba překlenout. 
Pokud celostátně počítáme, že škola má dostávat peníze za žáka, je to chybný proces. To by 
se mělo změnit. Proto se s tím tady potýkáme. Pokud bychom měli položit gymnázium, to by 
bylo nejhorší pro město. Pro tuto oblast je to důležité. Jestliže nám ze 16 dětí 4 zmizí, tak s 12 
dětmi nikdo třídu neotevře. Takže gymnáziu zmizí 16 dětí. Jde nám o gympl nebo nejde?   
Jílek – diskuze je asi zbytečná, každý ví, jak bude hlasovat. Kdo je autorem letáku, kdo ho 
zaplatil, kdo ho distribuoval a na základě jakých písemných podkladů sdělil tuto informaci 
veřejnosti?  
Starosta – tato informace mi teď není známá, dodáme ji. Myslím, že to není podstatné.  
Jílek – pro mě je tato informace velice podstatná a žádám o písemnou odpověď nejpozději do 
příštího zastupitelstva.  
Baslerová – pan starosta zmínil, že 100 tisíc nejsou peníze, já budu první, která bude hlasovat 
ať jde do rozpočtu škol třeba milion. Myslím si, že město, který podporuje vzdělávání je 
osvícený. Taky nevidím za nepřístojné to, že žáci v prvním ročníku dostanou tablety od 
města. Považuji to za vysokou osvícenost toho města. Podporovat vzdělání je to, co nás 
někam posune. Přes ty všechny věci navrhuji, aby jsme dnes tu dotaci schválili, protože 
nemůžeme jinak, byla by to ostuda.  
Starosta – to, že se neřešila konkrétní podpora ISŠ neznamená, že ji nechceme podpořit. 
Chceme všechny střední školy. Jen jsme nebyly osloveni, že ta podpora je nějakým způsobem 
akutní, tak jako bylo akutní podpořit tohle. Víc k tomu říkat nebudu. Je to otázka taky našeho 
svědomí. Máme nebo měli jsme tam děti.   
Ošťádal – chtěl bych znát odpověď ředitelky dát slovo i senátorovi a ředitelce gymnázia.  
Martínek – kolegové, kolegyně, trochu vás asi zdržím, ale je to jednou za ty čtyři roky, tak to 
doufám vydržíte. Byl bych rád, abyste si uvědomili, že Třebová na tom není dobře 
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ekonomicky a z toho vyplývá řada dalších věcí. Ti z vás, kteří budou zvoleni a budou 
zastupovat toto město v příštím volebním období budou před úplně jinými výzvami, než si 
teď možná myslíte. Je zcela jasné, že školství v tomto městě má problémy a má je dlouho. 
Doufám, že si někteří pamatují, když jsme odsud odcházel, tak jsem upozorňoval na t, že 
školství je jeden z problémů, který je potřeba řešit. Školství není problém sám o sobě, ale 
vyplývá z ekonomické situace města. Ta situace se může změnit, ale předpokládá to, že město 
bude v příštím období dělat věci, které mu nenáleží, ale pokud město nebude svou silou a 
schopnostmi nápomocno některým věcem, tak je evidentní, že šance, kterou teď konečně má 
může prohrát a bude to poslední prohrání, které MT bude mít. Nedávno tu byl premiér a 
mezitím jsem jednal dál a po osmi letech konečně dnes vláda má R35 jako prioritu, a zcela se 
změnil přístup k této silnici. Byl jsem na ŘSD, vím stoprocentně, že mají pokyn k tomu, aby 
připravovali všech 5 úseků naráz. Silnice se bude projektovat celá a ty úseky, které budou 
nejdříve připraveny, tak se bude stavět nejdřív. Pokud bude první připraven úsek náš, může se 
stavět jako první. Od těch vizí, kdy tady měla silnice stát, je možné, že se to urychlí. Město je 
na tom zcela životně závislé. Další věc, kterou premiér přislíbil, a o které budeme jednat, bude 
využití křižovatky na ekonomický rozvoj města. Tam je také přislíbena pomoc státu, bude to 
znamenat neuvěřitelné úsilí příštího zastupitelstva tak, aby se věci připravily a mohly se 
spolufinancovat z peněz státu. S tím vším souvisí školství. Pokud moravskotřebovské střední 
školství nedostane injekci žáků z venku, tak zanikne.  V této oblasti není dostatek dětí na to, 
aby se střední školy zde udrželi. Je to fakt, který vím minimálně 8 let. Ti co přemýšlí, by si 
měli uvědomit, že žádná podpora nejde osmiletému gymplu, ale novému oboru ano. Pokud tu 
podporu neuděláte, obor zanikne, v tom okamžiku skončí gymnázium na 8 třídách a 8 tříd je 
minimum, co může škola mít, aby existovala. Jeden výpadek byť jednoho roku znamená 
likvidaci gymnázia v Moravské Třebové. To znamená, že pokud nebude mít Moravská 
Třebová gymnázium, resp. střední školy, tak padá o tři kategorie z hlediska měst jinam a pro 
investory přestává být zajímavá. Je to systematické rozhodnutí. Všechny školy vytvoří jeden 
konglomerát, který se navzájem začne podporovat. Bez toho to nejde. Máme tu velkou 
výhodu, že z vojenských školy zbyla jedna a má neuvěřitelný přebytek a je to elitní škola. 
Není to jen proto, že je všechno zdarma. Ta sociální oblast zde taky hraje roli, asi třetinu a dvě 
třetiny zbývající hrají ty další věci, mimo jiné to, že ti uchazeči po vystudování mají 
zaměstnání. Pokud máme tuto výhodu, kterou nemá žádné jiné město v republice, že se zde 
z celé republiky hlásí asi dvojnásobek studentů, než můžou vzít, bylo by vhodné, aby část 
z dětí zůstalo zde v Moravské Třebové. Gymnázium to chce na ten nový obor a ten by měl 
postupně mít jednu specializaci na vojenské školství. A tyhle děti už teď projevili o to zájem, 
tak proč to nepodpořit. Věřím, že ISŠ otevře v příštím roce nový odbor a bude mít ještě blíž 
k vojenskému školství a bude vhodné, aby další zastupitelstvo podpořilo také ISŠ. Pokud tu 
podporu při zřizování nového oboru neposkytnete, ten obor neotevře a stává se ohrožená 
existenčně. Za každou cenu musíme tyto školy udržel.  Je potřeba vytvořit systém, který bude 
fungovat a který bude adaptabilní na to, co se děje v České republice, především na zoufalou 
potřebu technického vzdělání. Máte pravdu, že je to projednáváno pozdě, o tom není pochyb. 
Také jsem nevěděl, že to nebylo projednáno. Na druhé straně dnes víte kolika lidí se to bude 
týkat. Ta podpora bude potřeba příští rok a v dalších letech a ne jen pro gymnázium, ale i pro 
ISŠ. Pokud ty školy tu nebudou a pak se budou shánět investoři na eventuelní průmyslovou 
zónu, která by mohla vzniknout a která je zcela logická a má nejlepší umístění v republice 
jaký může existovat. Pokud ty školy tady nebudou existovat a nebudou podporovat to, co ty 
firmy tady budou potřebovat, tak je problém s tím, jestli ty firmy získáme nebo ne. To co tady 
dneska budete schvalovat. Je to součást širokého myšlení. I kdyby to bylo jen to, že vezmu 
čtyři žáky a nevím co potom, tak to běžně dělají i obce. Tento případ předznamenává to, že by 
do budoucna se mohl vytvořit konglomerát, kde budou všechny tři střední školy. Pan velitel 
vzal na svá bedra velkou zodpovědnost, protože on řekl, že ho to zajímá a že vytvoří 
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podmínky pro to, aby ti, kteří chtějí být směřování k armádě, aby mohli v tom jeho prostoru 
být, i když nebudou studenti vojenské školy. Je to i o tom, jakou budou mít Moravská 
Třebová pověst do budoucna. Uvažujte o tom, bude to stát velké úsilí a peníze, aby se 
Moravská Třebová pohnula někam jinam, než je v současné době. Pokud to město neudělá, 
tak ten osud je jednoznačný. Prosil bych taky, abyste neříkali, že toto gymnázium má takovou 
a takovou pověst. Ujišťuji vás, že v Litomyšli by to nebylo výbec možné, aby toto vypustil 
někdo z pusy. V Moravské Třebové je to běžné, i když konkrétní fakta mluví o něčem jiném. 
Ta škola je naprosto srovnatelná s ostatními gymnázii tohoto regionu, má vynikající studenty, 
kteří zastávají velmi vysoká místa. Teď je pokus děti zapojit do toho, aby škole pomáhali 
zpětně. Není žádný hodnověrný doklad o tom, že by tahle škola byla horší nebo lepší. Jevíčko 
bude muset řešit další problém. Ti na tom jsou hůř, Moravská Třebová se z nejhoršího 
dostala. Jevíčko to bude stát víc, budou muset řešit hospodárnost budovy. Všechny tyto tři 
školy jsou klíčové pro tento region a nesmí za žádnou cenu odejít.   
Odehnal  - sedíme zde někdo všech pět volební období. Připomenu volební období 90-92 a 
92-96.  Dnes jsme hrdí, že tehdejší zastupitelé, přes všechny uvažované nápady pana Vlka o 
likvidaci vojenské školy, jsme rádi, že vojenskou školu máme, zaměstnává lidi a je ctí, že zde 
mohou studovat žáci z celé republiky. Kdyby se bývalo uskutečnilo, že by se zlikvidovala 
vojenská škola, tak kde by Moravská Třebová byla? Jsme rádi, že máme všechny tři základní 
školy, stálo to nemalé úsilí a bude to stát mnoho úsilí. Tak jak vypadá situace financování 
školství v České republice je dál neudržitelná. Jsem rád, že se tento nápad podařilo 
zrealizovat, já budu hlasovat pro.  
Plocová – myslím, že všechno zaznělo k celému průběhu toho, jak všechno vzniklo. Chtěla 
bych říct, že situace pro nás byla velmi složitá. Informace o tom, že obor informační služby 
bude převeden na ISŠ, znamenala, že veškeré úsilí v rámci podzimního náboru šlo pryč a žáci 
které jsme měli v prvním ročníku, chtěli ze školy odejít. My jsme se dostali do situace, že po 
prvním kole jsme měli 8 zápisových lístků a takovou třídu není možné na škole mít. Podnikly 
jsme všechny kroky a já si vážím toho, že jsme to projednali s vedením města. Dnes máme 
třídu, kde je 17 žáků a myslím si, že odbor se rozvíjí a vize jsou širokospektrální a chceme 
rozvinout další činnosti a já bych vás ráda poprosila o podporu, i když chápu některé 
argumenty, které tu zazněly.  
Pro protinávrh neschválit tuto podporu – pro 2 , proti 15, zdrželi se 3 
Pro schválit podporu – 16, 1 proti, 3 se zdrželi  
Přijato usnesení č. 839/Z/010914  
 
Tisk č. 13 - Rozbor hospodaření města k 30.06.2014 a návrh rozpočtových úprav  
Jílek – chce, aby se hlasovalo odděleně. Pro 9, zdrželi se 4, proti 6, 1 nepřítomen  
Pro vzít na vědomí, pro schválit – 18, 1 se zdržel, 1 nepřítomen  
Přijato usnesení č. 876/Z/010914, 840/Z/010914  
  
Tisk č. 14 - Smlouva o poskytnutí provozních a investičních dotací z rozpočtu města v roce 
2014  
Pro schválit uzavření smluv – 17, 2 se zdrželi, 1 nepřítomen  
Přijato usnesení č. 841/Z/010914, 842/Z/010914, 843/Z/010914  
 
Příchod Baslerová – 16:42 

  
Tisk č. 15 - Finanční příspěvky – 2. kolo  
Pro schválit rozpočtové opatření – 19, 1 se zdržel 
Přijato usnesení č. 844/Z/010914  
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Tisk č. 16 - Oblastní Charita Moravská Třebová – změna účelu využití poskytnuté 
neinvestiční dotace  
Pro schválit změnu – 20 
Přijato usnesení č. 845/Z/010914  
 
Tisk č. 17 - Poskytnutí stipendií studentům vysokých škol  
Koláčková – vzhledem k tomu, že pokud vím, tak částka je opravu několik let stejná, navrhuji 
zvýšit příspěvek na 2 750,- Kč na studenta.  
Starosta – musí dojít ke změně vnitřního předpisu, který stanovuje 1 500 Kč.  
Baslerová – chtěla jsem říct to samé a navrhuji odložit do jednání příštího ZM s tím, že bude 
změněn vnitřní předpis.  
Starosta – pokud to odložíme, tak hrozí, že se příště neshodneme a ty děcka nebudou mít nic.   
Charvát – měli bychom hlasovat o tom, zda se připraví změny, pokud něco odložíte, tak se 
neudělá nic. Jsem pro to uložit radě, aby to připravila. Jsme pro to tohle schválit a bod dvě, že 
se budeme zabývat navýšením stipendia.  
Starota – zastupitelstvo města ukládá radě města zpracovat návrh na navýšení.  
Stejný - měl jsem stejný návrh.  
Ošťádal – předělal bych pravidla pro vyhlášení, mám pocit, že se stále hlásí stejné rodiny. 
Lidé snad neví, že můžou žádat o stipendium. Zveřejnit to ve zpravodaji, dát to na vědomí.  
Starosta – za posledních 8 let se to objevuje v každém MTZ. Teď ty požadavky byly jen dva. 
Oba vyhověly a máme je zde ke schválení. Netýká se to pořád stejných rodin.  
Ošťádal - nemám nic proti těm rodinám, jen vím, že se ty jména opakují.  
Starosta – asi nemáme chudší děti.   
Pro schválit poskytnutí stipendií, pro uložit RM - 20  
Přijato usnesení č. 846/Z/010914, 880/Z/010914  
 
Tisk č. 18 - Vklad majetku města do dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska  
Pro schválit vklad majetku – 20 
Přijato usnesení č. 848/Z/010914  
 
Tisk č. 19 - Plán financování obnovy infrastrukturního majetku  
Pro schválit plán – 20 
Přijato usnesení č. 847/Z/010914  
 
Odchod stupka 16:52 
 
Tisk č. 20 - Návrh na prominutí pohledávek z hospodářské činnosti  
Pro schválit prominutí pohledávek, pro vzít na vědomí zprávu – 18, 1 se zdržel  
Přijato usnesení č. 849/Z/010914, 877/Z/010914   
 
Tisk č. 21 - Dodatek č. 2 Smlouvy o podpoře projekt Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova 
a modernizace ČOV  
Pro schválit uzavření dodatku – 18, 1 se zdržel  
Přijato usnesení č. 850/Z/010914  
 
Tisk č. 22 - Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1012/S v rámci realizace 
dotačního projektu „Cesta od renesance k baroku“  
Pro schválit uzavření dodatku – 19  
Přijato usnesení č. 851/Z/010914  
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Tisk č. 23 - Dražební vyhlášky dobrovolných dražeb  
Pro schválit dražební vyhlášky – 19 
Přijato usnesení č. 852/Z/010914, 853/Z/010914  
 
Odchod Jílek -16:55  
 
Tisk č. 24 - Vzor Smlouvy o nájmu bytu a smlouvy o budoucí kupní smlouvě  
Pro schválit vzor – 18  
Přijato usnesení č. 854/Z/010914  
  
Tisk č. 25 - Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 5 na ul. Hřebečské č. o. 1  
Pro zrušit část usnesení, pro schválit uzavření smlouvy – 18 
Přijato usnesení č. 881/Z/010914, 855/Z/010914  
 
Tisk č. 26 - Smlouva o budoucí kupní smlouvě na byt č. 6 na ul. Hřebečské č. o. 3  
Pro zrušit usnesení, pro schválit uzavření smlouvy – 18 
Přijato usnesení č. 882/Z/010914, 856/Z/010914  
 
Příchod Jílek 16:59 
 
Tisk č. 27 - Smlouva o budoucí kupní smlouvě na byt č. 2 na ul. Hřebečské č. o. 3  
Krejčí – nešly by majetkové věci dát do jednoho bloku? Jsem jako hlasovací stroj.  
Pro zrušit usnesení, pro schválit uzavření smlouvy – 19  
Přijato usnesení č. 883/Z/010914, 857/Z/010914   
 
Tisk č. 28 - Prodej pozemků pod trafostanicemi v obci a kat. území Moravská Třebová  
Pro schválit prodej pozemku – 19 
Přijato usnesení č. 858/Z/010914  
 
Příchod Stupka 17:01  
 
Tisk č. 29 - Prodej pozemku parc. č. 2266/4 a výkup pozemku parc. č. 2313/2 vše v obci a k. 
ú. Moravská Třebová, ul. Olomoucká  
Pro schválit prodej pozemku, pro schválit výkup pozemku – 20 
Přijato usnesení č. 859/Z/010914, 860/Z/010914  
 
Tisk č. 30 - Prodej pozemku parc. č. 861/6 v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. Olomoucká  
Pro schválit prodej pozemku – 20 
Přijato usnesení č. 861/Z/010914  
 
Odchod Ošťádal 17:02  
 
Tisk č. 31 - Prodej  pozemku st. 121/2 a 3808/34 vše v k. ú. Boršov u Moravské Třebové  
Pro schválit prodej pozemku – 19  
Přijato usnesení č. 862/Z/010914  
 
Tisk č. 32 - Návrh prodeje nemovitosti – podílu stavební parcely č. 1069/1 na ul. Lidické 
v obci a k. ú. Moravská Třebová  
Pro schválit prodej podílu – 18, 1 nehlasoval  
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Přijato usnesení č. 863/Z/010914  
 
Tisk č. 33 - Prodej bytové jednotky č. 352/10 na ul. Olomoucké č. o. 38 v Moravské Třebové  
Pro schválit prodej bytové jednotky – 19  
Přijato usnesení č. 864/Z/010914 
 
Tisk č. 34 - Prodej bytové jednotky č. 1403/17 na ul. Jiráskově č. o. 97 v Moravské Třebové  
Pro schválit prodej – 19  
Přijato usnesení č. 865/Z/010914  
 
Příchod Ošťádal 17:05  
 
Tisk č. 35 - Výkup pozemku parc. č. 2710/8 a 2703/2 vše v obci a k. ú. Moravská Třebová, 
ul. Palackého  
Pro schválit výkup – 20  
Přijato usnesení č. 866/Z/010914  
 
 
Různé: 
Mička – na ul. Tyršové dělá RWE rekonstrukci plynu, mělo by to proběhnout na podzim. 
Donesla se ke mně informace o rekonstrukci vodovodního řadu v příštím roce. Navrhuji, aby 
město jednalo s RWE, aby se nedělala nová silnice a za rok se to kopalo znovu.  
Starosta – tato akce nás trochu zaskočila, nebyla plánovaná, nedokázali jsme tomu zabránit. 
Na kanalizaci a vodovodní řad nemá město, resp. skupinový vodovod peníze. Zítra máme 
v 16 hod. pozvané občany z Tyršovi ulice a budeme se bavit i o stromech v komunikaci. 
Pokud zůstanou, bude tam problém se strojními zařízení při obnově komunikace. Polovina 
stromů je v neutěšeném až havarijním stavu. Řešil jsem na odboru životního prostředí 
možnost, že by se stromy skácely za cenu pozdější obnovy.  Nedomluvili jsme se na tom 
ještě, chceme to projednat s občany. Pokud si uděláte čas v 16 hodin přijďte. Budeme hledat 
možnosti jak to dát do dobrého stavu.  
 
Beyer – zahajuje se kulturní podzim v Boršově, začíná se vinobraním 20.09. a od října začíná 
taneční kurz pro dospělé. Po dlouhé době děkuji, že byl 1. ve schránkách MTZ.  
 
Stejný – kdo a na základě čeho rozhoduje o umístění dopravních značek na komunikacích 
města.  
Starosta – rozhoduje správce, reps. odbor dopravy. Vykonavatelem jsou TS.  
Stejný – když jsem si před třemi měsíci dovolil upozornit na nedodržování dopravní značky 
na ul. Palackého, tak značku odstranili. Řešení je poněkud divné. Zajímá mě, jestli tento 
záměr někdo projednal. Kdo k tomu dal pokyn a na základě čeho.  
Starosta – o tom, kdo dal pokyn nic nevím a ani jaká značka tam není. Mám za to, že je tam 
všechno v pořádku.  
Stejný - upozorňoval jsem na značku zakázaný průjezd a nikdo ji nedodržuje. Lidé projíždějí 
bez zastavení, upozornil jsem MěP. Výsledek byl ten, že zmizela značka.  
Starosta – bude to podrobeno přezkoumání. Teď nejsem schopen se vyjádřit. 
Blaha – na základě tohoto poznatku jsme stav přezkoumali s odborem dopravy a značení tam 
nebylo kompletní, z Jiráskovi ulice nebyl zákaz odbočení vlevo, bylo přezkoumáno a byla 
posunuta zóna přednosti zprava a zóna 30.  
Stejný – proč by tam musel být z Jiráskové zákaz odbočení? Když je zakázanej průjezd. To si 
vykládáte vyhlášku nějak po svém.  
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Bláha – situace byla taková, že při odbočení vlevo při jízdě od ulice Jiráskové dotyčný řidič 
značku přehlížel, tudíž jel do zákazu, který tam byl. Bylo shledáno, že v dopravním značení 
jsou závady a proto byla značka odstraněna. Stejně jako  několik dalších na území města.  
 
Charvát – ul. Tyršova – věnujete tomu velkou pozornost, pokud tam někdo položí plynovod 
do metru hloubky s tím, jaký má ta ulice katastrofální příčný profil, tak už to nikdo 
nezrekonstruuje, nebo v podobě jako je teď a to je šílené. Pokuste se prosadit, aby to bylo 
hlouběji.  
Starosta – dělají podle projektů, mají vyjádření za město. Bude to složité je nutit, aby to dávali  
hlouběji. Budeme na to tlačit.  
Brettschneider – víme o tom a připravujeme projekt na vodovod Čapkova, Tyršova a další 
ulice. Budeme dělat všechno pro to, co se týče položení plynovodu v ul. Tyršové.  
Charvát – s tímto nemůže mít odbor výstavby nic společného. To musí řešit město, který je 
majitelem komunikace. Musel to za město projednávat odbor majetku nebo někdo zvolenej. 
Není to otázka odboru výstavby, proto apeluji na to, abyste se do toho pokusili vložit.  
Sejbal – nevydávalo se povolení, plynaři umisťují do původní pozice, z naší strany dostali 
pouze vyjádření, že za nás žádné rozhodnutí dávat nebudeme. Pokud chtěli zasáhnout do naší 
vozovky, tak museli kontaktovat město. Museli kontaktovat úřad dopravy, který povolil 
rozkopání vozovky.  
Václavík – je na to myšleno, že část kolem školky je střecha, musí zde být hloubkové poměry.  
Starosta – také vnímám, že tam je kritická situace.  
 
Jílek – plánuje se demolice bývalého JKP? Nebo se to posunulo? Pokud to bude v historicky 
krátké době, tak nechápu, proč se tam dělal nový chodník. Byla zavedena v MTZ nějaká 
předvolební cenzura? 7 let pořádáme Svatováclavské pohoštění a z mě neznámých důvodů 
nebyla ozvána otisknuta v zářijovém čísle MTZ a písemně chci odpovědět, proč to tam nebylo 
zařazeno?  
Mačát – u JKP postupujeme podle toho, jak to bylo schváleno v ZM, protáhla se jednání o 
smlouvě s investorem. Dnes jsou smlouvy podepsány a spouští se první krok – rekonstrukce 
Latinky, tam se po rekonstrukci přestěhuje CVČ a zahájí se demolice JKP. Předpokládáme, že 
demolice bude provedena někdy v listopadu. Potom se zahájí výstavba parkoviště. Latinka i 
demolice byla vysoutěžena a je podepsaná smlouva se zhotovitele. VŘ na stavbu parkoviště 
bude teprve probíhat. O chodníku jsme rozhodli, že se má dát dohromady, protože tam je 
velká frekvence chodců. V rámci demolice a po ní a po výstavbě parkoviště budou chodníky 
dány do stavu lepšího než jsou teď.  
Mička – jsem rád, že se otevřela záležitost Tyršové, je vidět, že je na Tyršové více problému 
než jsem myslel. Navázal bych na kolegu Jílka, vzhledem k tomu, že zde není TM, tak se 
musím obrátit na p. starostu. V souladu s výzvou zveřejněnou v lednu v MTZ, kde se říkalo, 
že můžou zastupitelé za politické strany dávat příspěvky, jsem podal článek do zářijového 
čísla s názvem Uplynulé volební období očima zastupitele za TOP 09 a já se ptám jaký byl 
důvod krácení příspěvku?  
Starosta – pokud je mi známo, byl obsahově nepřiměřeně dlouhý. Nad rámec našeho 
nastavení délky takových příspěvků. Nic jiného v tom nebylo.  
Mička - právě v tom zpravodaji bylo řečeno, že pro příspěvky politických stran je vyhrazena 
č. 4 MTZ. Tam byl jeden jediný příspěvek zastupitelů, tudíž plně dostačující prostor pro 
zveřejnění v plném rozsahu. Domnívám se, že tím byl porušen zákon o vydávání periodického 
tisku, který říká, že vydavatel je povinen umožnit zveřejnění názoru na politické dění i života 
ve městě.  
Starosta – mám i právní názor, který nám dával možnost odmítnout do úplně ten příspěvek. 
Nechám to přezkoumat a dostaneš písemnou odpověď 
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Mačát – neznám detaily, ale když jsem se na to ptal, tak mi bylo řečeno, že se mohou 
zveřejňovat příspěvky stran ZM, kde se strana vyjadřuje k dění ve městě, nikoli předvolební 
agitace apod. Předpokládám, že bylo vypuštěno něco v tomto smyslu. Určitě se to mělo 
projednat. To není úplně v pořádku.  
Mička – přesně na to narážím. Pokud redakční rada dojde k závěru, že něco odporuje 
stávajícímu zákonu, nebo to má nádech politické kampaně, tak očekávám, že se 
s přispěvovatelem spojí a budeme řešit, zda to tam má být nebo nemá být. V kontextu toho to 
vypadá, že redakční rada, byť uvádí, že můžeme zveřejňovat, pak to zavání cenzurou. 
Vydávání MTZ jsem prosazoval za své období asi dva roky, než se to podařilo zrealizovat a 
byl jsem z tohoto zrazován právě z toho důvodu, aby to některé politické strany nezneužívali.  
Nerad bych, abychom dospěli do situace, že člen ZM podá příspěvek a RR mu ho bude 
cenzurovat. Je zde otevření pluralita, každý máme právo zveřejnit svůj názor. Pro vaši 
informaci, v tom článku, který byl vypuštěn, bylo trvalé zlepšování životních podmínek 
občanů a konstatoval jsem, že v této oblasti je stále co zlepšovat… Tahle část není závadná. 
Mohl bych souhlasit s další větou: Kandidáti za volební stranu TOP 09 nechtějí a nebudou 
voličům slibovat nesplnitelné. O této větě bych dokázal diskutovat. Další, že jsme připraveni 
přijmout závazky vyplývající z výsledků voleb a můžeme deklarovat odpovědné nakládaní 
s městským rozpočtem a průhledné financování potřeb města, což patří k normálnímu životu 
politických stran. Požádal bych, aby v dalším čísle byla zveřejněna zbývající část mého textu.  
Starosta – nevidím v tom problém, pokud to bude takto stačit, tak ti to můžu slíbit.  
 
Baslerová – prosím zpracovatele tisků, aby si dávali pozor na formální a pravopisné 
náležitosti. Není to výtka, je to spíš doporučení.   
 
Krejčí – jaká jsou pravidla pro doručování MTZ? Už jednou jsem kritizoval.   
Starosta - je pravou že s doručováním jsou problémy u České pošty. Boršově se stalo 
opakovaně, že nebyl doručen vůbec. Piště mi konkrétní případy, abych věděl co paní vedoucí 
vytknout. Je na to smlouva, za kterou platíme. Netýká se to jen zpravodaje, ale i ostatních 
letáků.  
 
Starosta – byl jsem osloven velitelem okresních hasičů panem Jedličkou. Dal na zvážení, že 
na Ústeckém kraji vybavují města a obce defibrilátory hasiče státní. Je to taký typ, který  
může obsluhovat i laik. Jsou místa, kde to je ve výbavě MěP. Zatím nejsem úplně přesvědčen 
o potřebnosti, abychom pořídili defibrilátor našim hasičům v částce 70 – 80 tisíc. Rozhodl 
jsem se, že vám to sdělím a poprosím vás o odezvu. Pokud máte za to, že je to potřeba, tak 
proč ne, ale abychom tady suplovali jinou složku se mi nezdá až tak v pořádku.  
Starosta – informoval o pracovní cestě do Staufenbergu ve dnech 5. – 7.9. Nabídnul, kdo by 
chtěl jet.  
Beyer – jsem pro to, aby tento přístroj byl, myslím si, že by to snad mělo být v povinné 
výbavě.  
 
Mička – chtěl bych apelovat, zkuste zvážit formu akce Objímání města. Já jsem názor sdělil 
tiskové mluvčí již minulý rok. Z města MT není v naší škole mnoho žáků, zkuste zvolit jinou 
formu založenou na dobrovolnosti. Abychom to nevnímali, že se tady dělá jen akce pro akci.  
Starosta – mám za to, že to není špatná akce, když se to připraví a nastaví tak, aby to 
motivovalo mládež k sounáležitosti s městem. Dejte náměty, budeme to tom přemýšlet. 
Letošní ročník měl být v květnu, je bohužel z různých důvodů až teď v září. Považuji to za 
termínově nevyhovující.  
Jílek – zaslechl jsem něco o povinnosti školy zúčastnit se Objímání? Doufám, že jsem špatně 
slyšel? 
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Starosta – není to povinnost, jen jsme školy oslovili k účasti. Je to dobrovolné.   
Ošťádal – víte, že objímání města mě vždycky nadzvedne. Srovnám to s tím, co jsem viděl 
teď na Kejklích. Bylo zde 40 holandských mužů zpěváků, když jsem viděl jejich vystoupení 
na zámku, tak to byla ostuda, byly tam jako diváci jejich manželky a dalších 10 lidí. V kostele 
to prý dopadlo stejně. A teď tady propagujete, že máme rádi naše město. Kdyby ta akce 
proběhla tak, jak si myslím, že by měla být, začátek 17 hod. odpoledne, dobrovolnost, tak by 
to bylo na obejmutí toho podia, nebo taky ne. Tohle rád nemám.  
Starosta – že to byla ostuda, s tím souhlasím, ale nějak to vzniklo. Já jsem tlačil na to, aby 
byly na náměstí, varoval jsem je, že to nebude ono. Chtěli na zámku vystoupit. Domluvili 
jsme kompromis, že vystoupili ve dvě hodiny na náměstí a pak šli na zámek. V kostele jsem 
taky byl, byla to ostuda. Bylo to ve zpravodaji uvedeno.  
Ošťádal – mělo to být na plakátovacích plochách.  
Starosta – jsou velmi dobří, stálo to za to. Oni byla spokojení, příště to nastavíme lépe.  
Krejčí - sbor zpíval na náměstí, tam bylo plno, a nevím, proč by se měli lidé přesunovat na 
zámek. Další poznámka k objímání. Sounáležitosti k městu se vyjadřuje jinak. A kolegovi 
Mičkovi - pokud tam nechceš děti posílat, tak je neposílej.   
Charvát – k těm Holanďanům - taková akce by měla být pro zastupitele povinná vč. 
manželek, aby tam alespoň nějaké křoví bylo. Pokud bych dostal sms, tak přijdu. Měli 
bychom to asi směrovat tímto směrem. Ta dobrovolnost.. to by musel asi vystoupit Sting, aby 
přišli lidi.  
Starosta – já jsem si dovolil vyjádřit lítost nad tím, že zastupitelé málo navštěvují akce města. 
Musím na tom trvat. Některých se to naprosto netýká. Někteří to nedocení, nedovolím si 
někoho vinit z úmyslu. Vítám to, že je potřeba účastí podpořit.  
Zemánková – budete rádi pokud dostanete pozvánku? Mám to zadat? Nechceme vás 
zatěžovat, umíme to.  
Charvát – pokud cítíte, že ta akce je výjimečná, tak proč ne? Ne, že to bude deset pozvánek 
týdně. Když vidíte, že je to důležité, tak bychom mohli přijít.  
Ošťádal – já pracuji mimo město, rozhlas neslyším.  
Starosta - kdo se k tomu chce dostat, tak se dostane.  
Poděkoval všem za účast.  
 
 
V Moravské Třebové, 01.09.2014 
Zapsala: Bc. Petra Jiroušová   
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
p. Beyer                 …………………….. 
 
 
p. Stejný                …….………………. 

JUDr. Miloš Izák 
      starosta města 


