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Zápis

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

Přítomni: 21 členů – dle prezenční listiny, tajemník MěÚ

Předsedající: JUDr. Miloš Izák, starosta 

Zapisovatelka: Petra Jiroušová

Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 606/Z/150413 – 629/Z/150413

Ověřovatelé zápisu: PaedDr. Horská, Ing. Charvát 
Pro zvolení ověřovatelů zápisu  – 18, 1 se zdržel 

Návrhová komise: Koláčková, Ošťádal, Beyer 
Pro zvolení návrhové komise – 17, 1 se zdržel, 1 nehlasoval 

Starosta města přivítal zastupitele, občany a zaměstnance městského úřadu na jednání 
zastupitelstva města. Zastupitelstvo bylo řádně svoláno 10.04.2013 a informace o místě a 
době konání zasedání a navrženém programu byla zveřejněna na úřední desce MěÚ 
08.04.2013 a následně na výlepových plochách, tedy v souladu se zákonem o obcích. Na 
zasedání zastupitelstva města je přítomno zatím 19 členů a zastupitelstvo je tedy 
usnášeníschopné. Omluveni jsou Ing. Mička, Mgr. Kopumecz – dostaví se později.

Starosta města předkládá program:

1.    Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
1/1. Informace o činnosti DSO Region MTJ za rok 2012 
2.    Zápis z jednání kontrolního výboru 
3a)  Zápis z jednání finančního výboru 
3b)  Zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města
4.    Udělení ceny města 
5.    Rozdělení Interního grantu Zdravého města pro jednotlivé aktivity místních    
partnerských organizací Projektu Zdravé město a MA 21 Moravská Třebová 
6.    Finanční příspěvek – gymnázium 
7.    Program regenerace MRP a MPZ v roce 2013 
8.    Zpráva o výsledku provedené inventarizace hmotného majetku, zásob, pohledávek, 
závazků a cenin ke dni 31.12.2012
9.    Smlouva o bezúplatném převodu stavby a zařízení sběrného dvora 
10.  Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 10060046 (projekt „Revitalizace významných 
stromů na území města) o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP 
11.  Žádost o prominutí penále 
12.  Petra Hartlová – dohoda o splátkách 
13.  Záměr směny nemovitostí města 
14.  Návrh na bezúplatné nabytí nemovitostí
15.  Návrh na bezúplatné nabytí nemovitostí 
16.  Koupě nemovitostí do vlastnictví města 
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17.  Informace z dražby nemovitostí dne 23.03.2030 – na vědomí 
18.  Záměr firmy Matoušek CZ a. s. na vybudování Centra aktivního stáří a zápis 
z jednání VSR 5.4.2013
19.  Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování Udánek, 
Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ 
20.  Návrh na bezúplatné nabytí nemovitostí SPU 
21.  Finanční dary občanům za práci ve výborech zastupitelstva města za rok 2012 

Návrh projednat tisk č. 18 za bodem 1/1 
Pro schválit program jako celek – 19 
Přijato usnesení č. 606/Z/150413 

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: 

Tisk č. 1 - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
Pro vzít na vědomí – 19 

Příchod Mgr. Kopunecz 15:13

Tisk č. 1/1 - Informace o činnosti DSO Region MTJ za rok 2012 
Ošťádal – v rozpočtu jsem našel šicí stroj?
Starosta – ten šel do školy, bylo to v rámci programu „Tady jsem doma“. 
Pro vzít na vědomí informace – 20
Přijato usnesení č. 623/Z/150413 

Tisk č. 18.  Záměr firmy Matoušek CZ a. s. na vybudování Centra aktivního stáří a zápis 
z jednání VSR 5.4.2013
Starosta – přivítal Ing. Matouška a Ing. Ženíška. 
Matoušek – představil záměr společnosti - cíl vybudování Centra aktivního stáří. 
Ženíšek – představil záměr (prezentace). 
Žáček – jsem rád, že se objevilo něco smysluplného. Je mi jasné, že 60 bytů s nákladovostí asi 
11 tisíc na klienta, je to poměrně drahé, ale jako město bychom se nemuseli uzavírat tomu, že 
by přišli i senioři z jiných oblastí. Mohl by to být přínos pro město. Záměr není špatný, 
naštěstí jsme dříve zamítli pronájem pro stolárnu. Občané na to také často poukazují. Kulturní 
centrum je pro město zatím nedosažitelné. 
Starosta – mám strach, že to bude chátrat dál. Tento záměr se mi zdá smysluplný. 
Stejný – jsem trochu jiného názoru. Slyšet záměr je bohulibé, ale skutečnost bývá jiná. 
Pamatuji si jiné plány v minulosti a výsledek byl opačný. Pokud půjdeme touto cestou, 
zbavíme se možnosti ohlídat, co na tom pozemku bude. Dále se mi to nelíbí, protože to je 
krok k tomu, jak město postaršit. Nejvhodnější pro město by bylo objekt zbourat a využít 
pozemek pro cokoli jiného, co město chce a potřebuje. 
Mačát – doporučuji toto ještě konzultovat s poskytovateli podobných služeb. Budeme 
iniciovat schůzku se sociálními službami a nemocnicí. Tímto bychom měli docílit určitého 
snížení nebo pozastavení nezaměstnanosti. Předpokládají se i návštěvy klientů a i to by mohlo 
město oživit. 
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Vaňkát – o této nemocnici se diskutuje dlouho a pořád se neví co s tím. Pokud se najde takové 
smysluplné využití, tak proč toho nevyužít. 
Ošťádal – je to jedna z mála možností tento dům alespoň trochu nechat, jak vypadá dnes. 
Jsem rád, že se to vrací zpět, mluvili jsme o tom s Ing. Matouškem asi před 4 lety. Jsem 
jednoznačně pro. 
Kopunecz – nejde o zestaření obyvatel, ale vytvoří se asi 70 pracovních míst. Objekt stojí za 
to, aby se nezboural a rozparceloval. Zdá se mi, že se problém oddaluje jen proto, aby někdo 
získával politický kapitál, nemá smysl. Pokud existuje takovýto smysluplný záměr, je třeba se 
ho ujmout. 
Žáček – chtěl jsem poprosit Ing. Maléře, jestli má pocit smysluplnosti tohoto projektu? 
Maléř – nechtěl bych být chápán jako konkurent. Nechci vystupovat jako člověk, který by měl 
likvidovat konkurenci. Seznamuji se s tímto poprvé a je těžké to kvalitně posoudit. Nevím, 
zda to bude pro nás likvidační, nebo to bude přínosem. Jde o to, o jakou klientelu půjde. 
Zatím jsem chápal, že půjde o klientelu solventnější. I my už máme klienty, kteří mají 
požadavky na určité úrovni. V širokém měřítku si to nemůžeme dovolit. Pokud ji získají, 
neměli bychom si konkurovat.  
Starosta – není to  schvalování záměru, ale vyjádření souhlasu. Nechtěl bych se dočkat toho, 
aby se to zbouralo a prodalo jako parcely na RD. 
Charvát – tento záměr jednoznačně podporuji. Zbavíme se domu, se kterým se nevíme rady, 
už jen, že se bude stavět, se zaměstná spoustu lidí. 
Koláčková – tuto myšlenku podporuji a jestli byste mohli říct něco k tomu mlýnu. 
Matoušek – mlýn bude jeden ze satelitů tohoto projektu. Uvažujeme i o dalších objektech, 
třeba i v sousedních obcích. Objekt bude zrekonstruován k vybudování asi 20 bytových 
jednotek. 

Pro souhlasit se záměrem – 17, proti 2, 1 se zdržel 
Přijato usnesení č. 621/Z/150413 

Tisk č. 2.    Zápis z jednání kontrolního výboru 
Pro vzít na vědomí zápis - 19, 1 nehlasoval 
Přijato usnesení č. 624/Z/150413 

Tisk č. 3a)  Zápis z jednání finančního výboru 
Pro vzít na vědomí zápis - 20 
Přijato usnesení č. 625/Z/150413

Tisk č. 3b)  Zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města
Pro vzít na vědomí zápis - 20
Přijato usnesení č. 626/Z/150413 

Tisk č. 4.    Udělení ceny města
Starosta – termín předání se předpokládá 2.5. na ZUŠ.
Pro udělit Cenu města - 20 
Přijato usnesení č. 622/Z/150413 

Tisk č. 5.    Rozdělení Interního grantu Zdravého města pro jednotlivé aktivity místních    
partnerských organizací Projektu Zdravé město a MA 21 Moravská Třebová 
Pro schválit rozpočtové opatření - 20 
Přijato usnesení č. 607/Z/150413 
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Tisk č. 6.    Finanční příspěvek – gymnázium
Baslerová – odkaz na to, že ta desetitisícová podporua bude přesunuta do druhého kola. Kdy 
je plánováno?
Starosta – předpokládám září. 
Baslerová – oslavy budou v říjnu, tak aby se to stihlo. 
Pro schválit rozpočtové opatření - 20 
Přijato usnesení č. 608/Z/150413 

Tisk č. 7.    Program regenerace MRP a MPZ v roce 2013 
Pro schválit příspěvky - 20 
Přijato usnesení č. 609/Z/150413 

Tisk č. 8.    Zpráva o výsledku provedené inventarizace hmotného majetku, zásob, 
pohledávek, závazků a cenin ke dni 31.12.2012
Kopunecz – s FV tam byl závěr, že se nekryly loňská uzávěr s letošním počátečním stavem, 
tak jestli je to dané do souladu. 
Buriánková – ano. 
Pro schválit zprávu - 20
Přijato usnesení č. 610/Z/150413 

Tisk č. 9.    Smlouva o bezúplatném převodu stavby a zařízení sběrného dvora 
Pro schválit smlouvu - 20
Přijato usnesení č. 611/Z/150413 

Tisk č. 10.  Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 10060046 (projekt „Revitalizace 
významných stromů na území města) o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP
Pro schválit uzavření dodatku - 20
Přijato usnesení č. 612/Z/150413 

Tisk č. 11.  Žádost o prominutí penále 
Pro schválit prominutí penále - 13, proti 2, zdrželo se 5 
Přijato usnesení č. 613/Z/150413 

Tisk č. 12.  Petra Hartlová – dohoda o splátkách 
Pro schválit dohodu - 20
Přijato usnesení č. 614/Z/150413 

Tisk č. 13.  Záměr směny nemovitostí města 
Charvát – omlouvám se, že jsem nebyl přítomen na jednání VSR. Mě se to vůbec nelíbí. 
Směňujeme pozemky na kraji zájmového území za ty nejexponovanější. Na základě čeho to 
směňujeme? Máme další stupeň dokumentace k průmyslové zóně? Potřebujeme je nutně? 
Mačát – bylo to projednáváno dvakrát ve VSR. Územní plán je strategický dokument. 
Nemáme příliš na výběr. Nemáme vlastní pozemky, kde by se dala vytvořit průmyslová zóna. 
Tím, že je získáme směnou tyto pozemky a nákupem ty další, je reálné, aby ta průmyslová 
zóna vznikla. Bez těchto pozemků je to prakticky nereálné. Vidím to jako nutné. I VSR se na 
tom shodl. 
Charvát – je ta průmyslová zóna realizovatelná? Je to jen územní plán. Vidím tu přípravu jako  
nedostatečnou. Jsou ve hře velké peníze. 
Ošťádal – je tam věc, která mi není jasná. Je tam napsáno, že by pan Vašíček měl dostat 
adekvátní část co se týká rozlohy. Jak je to myšleno? Může si vzít lukrativní části v rozích a 
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celé to zablokuje. To co zbyde, na tom neuděláme nic. Nebyl by problém pozvat Ing. Vašíčka.
Tesco může být, ale tyto markety se už nikam moc nehrnou. Kdyby propagoval prodej 
developerům na RD, taky by to bylo možné. 
Mačát – pozvat ho můžeme. On zatím poslal nabídku, kde je to zakresleno. Co se týká 
záměru, zatím žádost nemluví o tom, co by tam chtěl mít. Může tam mít to, co je v ÚP. Co se 
týká záměru, je to zde proto, abychom věděli, jestli to dostane zelenou. Toto není definitivní 
prodej, ale první krok jestli se tím zabývat. 
Kopunecz – nejde o to, jestli tam bude Tesco nebo ne. Plán záměr nenarušuje. Jde o to, jestli 
vytvoříme průmyslovou zónu. Toto je první krok a není to v rozporu s ničím. 
Ošťádal – taky jsem pro, ale jediné co mě v tom utvrzuje je průmyslová zóna. Mělo se ale už 
začít pracovat na tom, co nás bude stát zasíťování atd. 
Mačát – co se týče projektů, tak až to bude potvrzeno půjdeme do toho. Je to otázka 
rozpočtové úpravy. Ideální by bylo mít investora, který by to spolufinancoval ty sítě. Bohužel 
teď nejsou programy na dotace. 
Charvát – řekl jsi, že tři roky bojujem, zajímalo by mě jak. Nelíbí se mi směna za pozemky, 
který vím, že nebudou využity pro bytovou výstavbu. 
Mačát – zatím to ÚP neumožňuje, kdyby byla změna, je na zastupitelích. 
Kopunecz – Ing. Sejbal by mohl říct, kdy došlo ke změnám ÚP. Je to byrokratický boj. 
Stejný – nemají pozemky získané od státu podmínku, že jsou určeny pro výstavbu pro 
bydlení? 
Mazalová – pozemky, které pan Vašíček požaduje, jsou určeny pro stavbu RD. 
Stejný – měl jsem na mysli pozemky, o kterých se zmínil pan místostarosta. 
Mazalová – tyto pozemky jsme si koupili. 
Mačát – některé jsme získali bezúplatně, některé za úplatu. 
Ošťádal – ty pozemky, které převedeme Vašíčkovi, budeme je muset zaplatit, když tam bude 
průmyslová zóna? Zaplatí nám to pan Vašíček. 
Mazalová - pokud pan Vašíček zachová účel, nic neplatíme, pokud ZM změní ÚP, tak 
zaplatíme jako město. 
Kopunecz – Vašíček nabude pozemky určené pro bytovou výstavbu. On je povinen záměr 
dodržet. Scelíme budoucí průmyslovou zónu směnou. O nic jiného z naší strany nejde. 
Mačát – pojďme se tím zabývat než schválíme kupní smlouvu. 
Pro schválit záměr směny - 15, proti 2, zdrželi se 3 
Přijato usnesení č. 615/Z/150413 

Příchod Ing. Mička 16:20 
Odchod RNDr. Ošťádal 16:22 

Tisk č. 14.  Návrh na bezúplatné nabytí nemovitostí
Pro schválit uzavření smlouvy - 19, 1 nehlasoval 
Přijato usnesení č. 616/Z/150413 

Tisk č. 15.  Návrh na bezúplatné nabytí nemovitostí 
Pro schválit uzavření smlouvy - 20
Přijato usnesení č. 617/Z/150413 

Tisk č. 16.  Koupě nemovitostí do vlastnictví města
Mička – je to pozemek kolem komunikace. Je odhad nákladů na zainvestování? To jediné mi 
vrtá hlavou. 
Starosta – tyto obavy zatím nejsou. Abychom mohli něco konat, je třeba tohle schválit. 
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Mačát – zatím dokumentace není. Začne se na tom pracovat. Částečně máme zpracované sítě, 
když tam mělo být Tesco. Teď se na tom bude pracovat. 
Mička – nebude rozvoj této části potom dost drahý? 
Mačát – je to dlouho zvažovaný strategický záměr. Chtěli bychom, aby se podíleli investoři. 
Nemáme jinou lokalitu. 
Pro schválit uzavření smlouvy -15, proti 1, 4 se zdrželi
Přijato usnesení č. 619/Z/150413 

Tisk č. 17.  Informace z dražby nemovitostí dne 23.03.2030 – na vědomí 
Pro vzít na vědomí informace - 20
Přijato usnesení č. 628/Z/150413 

Tisk č. 19.  Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování 
Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ 
Stejný – je nám předkládaná zpráva, ale v té zprávě postrádám několik důležitých věcí. 
Některé věci by si zasloužily pozornost. Vzhledem k tomu, že už je duben, postrádáme inf. o 
VŘ dokončení Udánek a Boršova. Není to záležitost týdenní. Pokud o tom dnes není nic moc 
známo, začíná mi vycházet zahájení prací na srpen/září. Nedá se počítat s tím, že by se za 
období podzimních měsíců začala dělat část Udánky. Doplnit o harmonogram. Je to záležitost 
vázaná na financování. Měl by vzejít úkol – zpracování podrobného harmonogramu. Ve všech 
zprávách se objevuje moje jméno, ale nejsem členem správce stavby. Dokud není VŘ nedá se 
stanovit harmonogram. 
Mašát – konečně se nám podařilo připravit VŘ, aby vyhovovalo všech vyhláškám a přepisům. 
Nemáme 100 % stanovisko od SFŽP. Tento týden by to měla RTS zveřejnit. Začalo by se 
někdy v srpnu. Čekali jsme na termín vyhlášení, teď následuje sestavení harmonogramu. 
Stejný – říkám to jen proto, že za mnou chodí lidé a ptají se. Pokud nedodržíme věci jak byly 
požadovány fondem, hrozí nám vrácení dotace. 
Mačát – my to bereme velmi vážně, ale je nepříjemné, že málo kdo se v tom vyzná a je 
schopen poradit. Jeden z dílčích problémů – přípojky. Sušice by měli být zkolaudovány. 
Pro vzít na vědomí zprávu, pro vzít na vědomí zápis - 20 
Přijato usnesení č. 627/Z/150413, 629/Z/150413

Tisk č. 20.  Návrh na bezúplatné nabytí nemovitostí SPU 
Pro schválit uzavření smlouvy - 20
Přijato usnesení č. 618/Z/150413

Tisk č. 21.  Finanční dary občanům za práci ve výborech zastupitelstva města za rok 2012 
Pro schválit finanční dary  - 20
Přijato usnesení č. 620/Z/150413 

Různé:
Starosta – pozval všechny na festival Dny slovenské kultury. 
Beyer – od 1. dubna přestal stát platit internet v knihovně. Potřeboval bych mít informaci o 
tom, kdy toto bude dáno do pořádku. 
Stejný – rád bych se vrátil ke kanalizaci. Měl jsem požadavek, abychom dostali informaci a 
harmonogram. Postěžoval bych si na přístup dopravního inspektorátu. Připravuje se objížďka 
po staré silnici, ale že by tam proběhla nějaká údržba, to ne. Z naší strany by měla jít výzva, 
aby s tím něco dělali. 
Starosta – nedal jsi protinávrh, nenechal jsem o tom hlasovat.
Mačát - zpracujeme konkrétní přehled. 
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Žáček – jakou má město roli v rekonstrukci plynu na ul. Jiráskové? 
Starosta – co se týká opravy plynovodu, město tam výrazně vstupuje. 
Brettschneider – spolupracujeme se skupinovým vodovodem a prověřujeme kanalizace 
v těchto lokalitách. Dostal jsem zprávu od RWE, kde budou provádět rekonstrukce. Plyn, 
voda, kanalizace půjde v jednom. 
Vaňkát – chci vás pozvat na 13. ročník Moravskotřebovských arkád. Uskuteční se i sraz a 
soutěž historických vozidel. Hudební program bude obohacen o přehlídku bojových umění. 
Žáček – v České Třebové se přihlásila na aukce elektřiny a energií vůbec. Nevím jak jste s tím 
seznámení. Neuvažujete o něčem takovém jak pro organizace města, tak pro soukromé 
osoby?
Starosta – město se tím zabývá a má to na starosti kolega Brettschneider. Připravujeme to, 
máme informaci z Říčan, z okolních měst víme, že to chystá Litomyšl a Česká Třebová.
Kopunecz – chtěl jsem se omluvit za pozdní příchod. Chtěl jsem pozvat na první máj na 
zámku. 

Konec 17:00 

V Moravské Třebové, 15.4.2013 
Zapsala: Petra Jiroušová 

Ověřovatelé zápisu:

PaedDr. Hana Horská 

JUDr. Miloš Izák
  starosta města

Ing. Pavel Charvát 




