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Zápis

ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo 3. září 2012 v zasedací místnosti městského 
úřadu na ul. Olomoucké od 15 hodin.

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

Omluveni: Milan Stejný, Václav Žáček, Zdeněk Stupka

Předsedající: JUDr. Miloš Izák 

Zapisovatelka: Petra Jiroušová

Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 453/Z/030912 – 496/Z/030912

Ověřovatelé zápisu: PaedDr. Hana Horská, Ing. Miloš Mička 
Pro zvolení ověřovatelů zápisu  – 16, 2 nepřítomni

Návrhová komise: Milada Horáková, Ing. Josef Jílek, Ing. Miroslav Krejčí 
Pro zvolení návrhové komise – 16, 2 nepřítomni

Starosta města přivítal zastupitele, občany a zaměstnance městského úřadu na jednání 
zastupitelstva města. Zastupitelstvo bylo řádně svoláno 29.8.2012 a informace o místě a době
konání zasedání a navrženém programu byla zveřejněna na úřední desce MěÚ 24.8. 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 a 
zastupitelstvo je usnášeníschopné. PaedDr. Baslerová a Mgr. Vaňkát přijdou později. 

Starosta města předkládá program:
1. Změna ve složení Zastupitelstva města Moravská Třebová 
2. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
2/1. Aplikace systému úspory energií metodou EPC
2/2. Porovnání kalkulací jednotlivých činností Technických služeb oproti soukromým 
subjektům 
2/3. Problematika provozu loterií na území města, přehled příjmů 
2/4. Výsledek jednání s majitelem o nákupu pozemku pod bývalým hotelem Morava 
2/5. Doporučení kontrolního výboru schválená zastupitelstvem města 04.06.2012 
3. Zpráva o vyřízení dotazů a podnětů členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva 

města 04.06. a 23.07.2012 
4. Zápis z jednání kontrolního výboru 
5. Zápis z jednání finančního výboru 
6. Rozbor hospodaření města k 30.06.2012 a návrh rozpočtových úprav 
7. Smlouva o poskytnutí investiční dotace – Svitavská nemocnice, a. s. 
8. Smlouva o poskytnutí příspěvku městu Svitavy – projekt Cyklokoridor Svitava 
9. Poskytnutí stipendií studentům vysokých škol
10. Návrh na vydání změny č. 1 územního plánu Moravská Třebová 
11. Výsledky Fóra Zdravého města Moravská Třebová 2012 a následné ověřovací ankety 
12. Dodatek č. 2 mandátní smlouvy s VRV a. s. v rámci projektu „Město Moravská 

Třebová – odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ 
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13. Informace o záměru změny využívání jednoho z objektů vymezených ve smlouvě o 
bezúplatném převodu nemovitosti – Svitavská 14 

14. Porovnání nákupu elektrických energií mezi firmou Energie AG a městem Moravská 
Třebová 

15. Zpráva o stavu přípravy  na výstavbu R43 
16. Výsledky technických řešení nemovitostí nenapojených na veřejnou kanalizaci 
17. Problematika záškoláctví
18. Problematika staveb v okolí kruhového objezdu 
19. Zpráva starosty města o výsledku služební cesty do Göppingenu 
20. Zpráva ze služební cesty – cykloexkurze – Berlín, Lipsko, Drážďany
21. Žádost Ing. M. Bíny o zvolení přísedícím Okresního soudu ve Svitavách 
22. Informace k záměru převodu nemovitosti na ul. Nové v k. ú. Moravská Třebová 
23. Prodej nemovitosti – pozemku parc. č. 1944/1, 1975/2, 2040/15 a 2040/13, které tvoří 

jeden stavení pozemek v lokalitě U Písku a v obci a k. ú. Moravská Třebová 
24. Výkup nemovitosti – části pozemku parc. č. 503 v obci a katastrálním území 

Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Jiráskova 
25. Bezúplatný převod nemovitostí do vlastnictví města s omezujícími podmínkami
26. Žádost o vydržená pozemku parc. č. 422/2 v obci Moravská Třebová a katastrálním 

území Boršov u Moravské Třebové 
27. Prodej a směna pozemků s Petrem Strakou, bytem Jiráskova č. o. 109 v obci a 

katastrálním území Moravská Třebová 
28. Nabytí artefaktů do majetku města
29. Informace o možnostech využití výhody zařazení soukromých telefonních čísel sítě T-

Mobile do korporátní sítě Města Moravská Třebová pro členy Zastupitelstva města 
Moravská Třebová 

30. Zveřejnění fotografií členů zastupitelstva města 
31. Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování Udánek, 

Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ 

Návrh odložit tisk č. 1 do příchodu Mgr. Vaňkáta tisk č. 1 
Pro navržený program – 16, 2 nepřítomni
Přijato usnesení č. 453/Z/030912 

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: 
Bez připomínek. 

Tisk č. 2 - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
Pro vzít na vědomí předloženou zprávu, pro schválit prodloužení termínů – 16, 2 nepřítomni
Přijato usnesení č. 454/Z/030912, 467/Z/030912

Tisk č. 2/1. Aplikace systému úspory energií metodou EPC
Mička – rada doporučila zabývat se aplikací, bude se zabývat i úsporami zemního plynu? 
Nevyplývá to z toho. 
Mačát – v minulosti jsme zadali posouzení této možnosti, ale žádné firmě to nevyšlo. Měli 
bychom to znovu prověřit. 
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Ošťádal – systém může být dobrý, ale i nemusí. Mám zkušenosti odjinud - firma musí 
dosáhnout úspor. Aby se netopilo např. ve školách málo. 
Mička – u naší organizace je tento systém zaveden. V současné době jsme se dostali na 25 % 
úsporu. 
Pro vzít na vědomí předložený návrh – 16, 2 nepřítomni
Přijato usnesení č. 469/Z/030912

Příchod PaedDr. Baslerová 15:20 

Tisk č. 2/2. Porovnání kalkulací jednotlivých činností Technických služeb oproti soukromým 
subjektům 
Starosta – hrubé porovnání roků 2011 a 2010.
Mička – děkuje za zpracování materiálu. Mohl se objevit závěr, že město neuvažuje o vypsání 
jiných výběrových řízení a doplnit usnesení. 
Pro vzít na vědomí předloženou informaci – 17 
Přijato usnesení č. 470/Z/030912

Tisk č. 2/3. Problematika provozu loterií na území města, přehled příjmů 
Pro vzít na vědomí souhrnnou informaci – 17 
Přijato usnesení č. 471/Z/030912

Tisk č. 2/4. Výsledek jednání s majitelem o nákupu pozemku pod bývalým hotelem Morava 
Krejčí – do 31.8. mělo být provedeno oplocení. Není uděláno nic. Jakým způsobem bude 
město pokračovat?
Starosta – je to věcí OVÚP.
Sejbal – termín stanoven na takové opatření, aby zabránil přístupu do sklepních prostor. 
Současný stav nebyl kontrolován, pokud neprovedl, bude vyzván, potom pokutován. 
Starosta – hovoří se o dvou variantách, buď plot nebo zajištění sklepů. Je známo, že tam 
nějaké činnosti byly prováděny. 
Mačát – nejlepší by bylo, kdyby tam ten plot byl. 
Sejbal – chtěli jsme vědět, zda bude stavět, neuvažuje s výstavbou, jedná s potencionálním 
stavebníkem. Varianta bez oplocení je bezpečnější. 
Krejčí – odpověď Ing. Sejbala mě nenadchla, není zde žádná varianta, je zde za prvé a za 
druhé. Rozhodnutí je jednoznačné. 
Starosta – je to tam napsané se slovem nebo. 
Pro vzít na vědomí předloženou informaci – 15, zdrželi se 2  
Přijato usnesení č. 472/Z/030912

Odchod Ing. Jílek 15:33 

Tisk č. 2/5. Doporučení kontrolního výboru schválená zastupitelstvem města 04.06.2012 
Pro vzít na vědomí předložená stanoviska – 16, 1 nehlasoval, 
Přijato usnesení č. 473/Z/030912 

Příchod Ing. Jílek 15:35 

Tisk č. 3 - Zpráva o vyřízení dotazů a podnětů členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva 
města 04.06. a 23.07.2012 
Pro vzít na vědomí předloženou zprávu – 16, 1 nehlasoval 
Přijato usnesení č. 474/Z/030912
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Tisk č. 4 - Zápis z jednání kontrolního výboru 
Pro vzít na vědomí předložený zápis, pro vzít na vědomí zprávu z činnosti – 17 
Přijata usnesení č. 475/Z/030912, 488/Z/030912

Tisk č. 5 - Zápis z jednání finančního výboru 
Starosta – finanční výbor by neměl nic doporučovat, nesešli se v dostatečném počtu.
Mička – nebylo přijato žádné usnesení.
Mačát – navrhuje tisk neprojednávat. 
Mička – princip je stejný, FV nenavrhl usnesení, předkládá pouze zápis z jednání. 
Protinávrh stáhnout tisk – 11, proti 2, zdrželi se 4 
Přijato usnesení č. 496/Z/030912 

Tisk č. 6 - Rozbor hospodaření města k 30.06.2012 a návrh rozpočtových úprav 
Pro vzít na vědomí rozbor, pro schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu – 16, 1 se zdržel 
Přijata usnesení č. 468/Z/030912, 455/Z/030912 

Tisk č. 7 - Smlouva o poskytnutí investiční dotace – Svitavská nemocnice, a. s. 
Starosta přivítal ředitele nemocnice p.Havíře
Havíř – vysvětlení důvodů investiční dotace. Předpoklad uzavření smluv VZP se všemi 
nemocnicemi v Pardubickém kraji. 
Ošťádal – Svitavská nemocnice je naše nejbližší úplná nemocnice, měli bychom s tím všichni 
souhlasit. 
Pro schválit uzavření smlouvy – 17
Přijato usnesení č. 456/Z/030912

Tisk č. 1 - Změna ve složení Zastupitelstva města Moravská Třebová 
Pro vzít na vědomí rezignaci Ing. Rady, pro vzít na vědomí nastoupení Mgr. Vaňkáta – 17, 
zdržel se 1 
Přijata usnesení č. 465/Z/030912, 466/Z/030912

Vykonání slibu zastupitele Mgr. Pavla Vaňkáta. 

Tisk č. 8 - Smlouva o poskytnutí příspěvku městu Svitavy – projekt Cyklokoridor Svitava 
Ošťádal – je to příspěvek na předprojektovou dokumentaci. Nebavili se zástupci Svitav o 
příspěvku na zhotovení? 
Starosta – nemáme představu, jaký bude další vývoj. 
Mačát – studie je hotová, je to základní dokument, který bude sloužit k vyjednávání o 
dotacích. 
Pro schválit uzavření smlouvy – 18 
Přijato usnesení č. 457/Z/030912

Tisk č. 9 - Poskytnutí stipendií studentům vysokých škol
Pro schválit poskytnutí stipendií – 18 
Přijato usnesení č. 458/Z/030912

Tisk č. 10 - Návrh na vydání změny č. 1 územního plánu Moravská Třebová 
Ošťádal – požadavek o bližší vysvětlení. Je tam zóna obchodní, sportovní, … pár větami 
přiblížit. 
Starosta – je to dlouhodobý proces. 
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Ošťádal – omlouvám se, alespoň pár větami. 
Mačát – je to již třetí schvalování v ZM. První schvalování bylo to, že se do toho pustíme –
souvislost s výstavbou Tesca v lokalitě jihozápad. Potom se schvaloval návrh změny, teď je to 
definitivní schválení změny. Hlavní je prostor, kde by mohlo stát obchodní centrum, ale toto 
ještě nerozhodujeme. Je to změna územního plánu, která by to umožnila. Zařadili jsme tam 
pozemky, které souvisí s průmyslovou zónou na Svitavské. To je to hlavní. Sportovní zóna 
zůstala a je rozšířena bytová zóna. 
Pro schválit usnesení k návrhu na vydání Změny č. 1 územního plánu - 16, 2 se zdrželi 
Přijata usnesení č. 459/Z/030912

Tisk č. 11 - Výsledky Fóra Zdravého města Moravská Třebová 2012 a následné ověřovací 
ankety 
Pro vzít na vědomí výsledky – 18 
Přijato usnesení č. 476/Z/030912

Tisk č. 12 - Dodatek č. 2 mandátní smlouvy s VRV a. s. v rámci projektu „Město Moravská 
Třebová – odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ 
Mička – jaká je celková výše odměny pro VRV jako správce. Domníval jsem se, že je cena za 
celé dílo, ne s časovým omezením. 
Mačát – s VRV máme dvě smlouvy. Jednu na konzultační a poradenskou činnosti. Tato 
smlouva obsahovala několik činností, které jsou splněny (asistence při žádosti o dotaci). Teď 
se jedná jen o konzultaci, která je stanovena paušálně na částku 10 000 kč/měsíc. Toto není 
smlouva na správce stavby.
Jílek – tento dodatek se netýká smlouvy, která se soutěžila za 12 milionů. 
Pro schválit uzavření dodatku – 18
Přijato usnesení č. 460/Z/030912 

Tisk č. 13 - Informace o záměru změny využívání jednoho z objektů vymezených ve smlouvě 
o bezúplatném převodu nemovitosti – Svitavská 14 
Pro vzít na vědomí předloženou informaci – 18 
Přijato usnesení č. 477/Z/030912 

Tisk č. 14 - Porovnání nákupu elektrických energií mezi firmou Energie AG a městem 
Moravská Třebová 
Mička – když jsme toto doporučení dávali, netušili jsme, jaké částky vyplynou. Děkuji za 
zpracování. 
Pro vzít na vědomí předloženou zprávu – 18 
Přijato usnesení č. 478/Z/030912

Tisk č. 15 - Zpráva o stavu přípravy  na výstavbu R43 
Jílek – tato informace nás asi nikoho moc nepřekvapila. Bylo by vhodné zvážit, zda naše 
existence v tomto svazku je smysluplná. 
Starosta – osobně mám za to, že je třeba v tom vytrvat. Příspěvek není tak závratný. 
Ošťádal – jsem pro setrvání. Jednou za čas je informace, že trasa by mohla vést na Svitavy. 
To je hlavní úkol Třebové, aby k tomu nedošlo. 
Horská – pro nás je tato silnice spojení s D1. 
Pro vzít na vědomí předloženou zprávu – 18 
Přijato usnesení č. 479/Z/030912

Tisk č. 16 - Výsledky technických řešení nemovitostí nenapojených na veřejnou kanalizaci 
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Horákova – je zde výjimka - objekt je napojen na kanalizace, ale je to věcné břemeno, tak je 
osvobozen od stočného. 
Báča – je to věc ORM. Někdo z vedení to slíbil. 
Charvát – když se šlo se stokou B do soukromých pozemků, tak se schválilo v ZM 
osvobození od stočného. 
Jílek – není to doživotně, ale na 100 let. 
Brettschneider – je to do roku 2094. 
Mička – ti kteří nesplnili, je termín do konce roku, můžeme dostat nějakou informaci? 
Starosta – počítáme s tím. 
Pro vzít na vědomí předloženou zprávu – 18
Přijato usnesení č. 480/Z/030912

Odchod Jílek – 16:37 

Tisk č. 17 - Problematika záškoláctví
Beyer – děkuji za materiál. Zřejmě se záškoláctvím nemáme problémy. 
Mička – řešíme dva roky problémy ve školách a nakonec žádné záškoláctví nemáme. 
Postrádám základní informace kolik je neomluvených hodin, kolik bylo podáno podnětů na 
sociální odbor, kolik bylo vyřešeno. Očekával jsem materiál – mustr – obracejte se na nás, 
budeme to řešit tak a tak. Po povinné školní docházce nemáme na ně páky, jde o základní 
školy. Jednotný postup města a škol. Pomoc města ve vazbě na praktické lékaře. Základní 
školy potřebují oporu. Navrhuji dopracovat. 
Starosta – poprosím o naformulování doplnění. 
Muselík – souhlasím s tím, co Ing. Mička říkal. Chybí mi v Moravské Třebové prevence. 
Záškoláctví a se šikanou probíhá nejen v základních ale i v mateřských školách. 
Baslerová – je to věc komunikace všech složek. Je to hezký, ale teoretický materiál. Je třeba 
stanovit konkrétní postupy. Je třeba zaměřit se na skryté záškoláctví. 
Mička – dopracovat materiál o statistiku počtu absence, omluvené a neomluvené, stanovení 
návrhu pravidel společného postupu spolupráce mezi pedagogy a pracovníky města. 
Baslerová – je to materiál, který souvisí s komisí prevence kriminality. 
Pro odložit a dopracovat – 17
Přijato usnesení č. 495/Z/030912, 489/Z/030912 

Příchod Jílek 16:47 

Tisk č. 18 - Problematika staveb v okolí kruhového objezdu 
Charvát – stav se mírně zlepšil. 
Pro vzít na vědomí zprávu o stavbách – 18 
Přijato usnesení č. 481/Z/030912 

Tisk č. 19 - Zpráva starosty města o výsledku služební cesty do Göppingenu 
Pro vzít na vědomí zprávu – 18 
Přijato usnesení č. 482/Z/030912 

Tisk č. 20 - Zpráva ze služební cesty – cykloexkurze – Berlín, Lipsko, Drážďany
Pro vzít na vědomí předloženou informaci – 17, 1 nehlasoval 
Přijato usnesení č. 483/Z/030912 

Tisk č. 21 - Žádost Ing. M. Bíny o zvolení přísedícím Okresního soudu ve Svitavách 
Jílek – kandidáty navrhuje ZM, my jsem ho nenavrhli. 
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Zemánek – právem každého občana města je obracet se na ZM, a to je povinno na to reagovat 
a odpovědět. 
Pro zamítnou žádost Ing. Bíny – 17, 1 se zdržel 
Přijato usnesení č. 492/Z/030912 

Tisk č. 22 - Informace k záměru převodu nemovitosti na ul. Nové v k. ú. Moravská Třebová 
Zástupce firmy Bohemia Staby – na žádost naší firmy byly navrženy dva objekty, bývalá 
dětská nemocnice a objekt na ul. Nové. Z důvodu nutné přestavby se nám tento objekt jevil 
jako vhodnější. Je i ve vhodnější lokalitě. Je vypracována studie, která je předložena. 
Odehnal – když se něco prodá, těžko se to vrací zpět. Bylo by vhodné projekt neprodávat, ale 
dát k pronájmu. To změnit lze. 
Mačát – záměr je vydán a my bychom se měli rozhodnou zda to prodat přímo nebo soutěží. 
Se zájemcem bychom měli jednat o dlouhodobém pronájmu s následným prodejem. Je možné 
rychle jednat, VŘ znamená časovou prodlevu. Doporučuji pronájem s následným prodejem. 
Baslerová – záměr se mi zdá bohulibý, navrhuji neprodlévat. 
Starosta – nemáme zástup zájemců. 
Krejčí – vítám tento záměr, nevyhlašoval bych soutěž. Přikláním se k pronájmu s následným 
prodejem. 
Mička – Chci doporučit jednat se zájemcem, navrhnou řešení a předložit na dalším ZM. 
Charvát – souhlasí s Ing. Mičkou. 
Pro vzít na vědomí a uložit radě města jednat se zájemcem – 18 
Přijata usnesení č. 484/Z/030912, 490/Z/030912 

Tisk č. 23 - Prodej nemovitosti – pozemku parc. č. 1944/1, 1975/2, 2040/15 a 2040/13, které 
tvoří jeden stavení pozemek v lokalitě U Písku a v obci a k. ú. Moravská Třebová 
Pro schválit prodej – 18  
Přijato usnesení č. 461/Z/030912

Tisk č. 24 - Výkup nemovitosti – části pozemku parc. č. 503 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Jiráskova 
Mička – chci požádat o zvážení materiálu. Parkoviště, které město u školky zřídilo bylo 
blokováno vozidly firmy, která tam stavěla. Dochází k parkování bydlících v této lokalitě. 
Než abychom přistupovali k likvidaci zeleně, udělat kroky technické, které zjistí skutečný 
stav v dané lokalitě. Nejdříve aplikovat omezení stání a vymezit stání pro školku a řešit stání 
neinvestičním způsobem. Na ulici parkují 4 vozidla, všichni mají přístup v zadním traktu. 
Starosta – tohle se zodpovědně posoudilo, co navrhuješ a podle našeho názoru to nepovede 
k žádnému výsledku. Rada doporučila výkup pozemků. Tohle řešení je podle nás na místě. 
Brettschneider – já bych souhlasil s výkupem, tvoje připomínka je na místě. S vedoucím 
odboru dopravy jsme tyto lokality projížděli. Zvažovali jsme zákaz stání. Podobnou situaci 
řešíme na ulici Dvorní. Jsem pro výkup pozemku. 
Koláčková – mám problém se ztrátou zeleně. Pokud po jednotlivcích chceme, aby za 
pokácený strom zasadili nový, město by mělo jít příkladem. Pokud se tady zeleně zbavíme, 
kde bude náhradou vysazena?
Starosta – náhrada je vysazena v prostoru parkoviště. 
Odehnal – legislativa umožní, že pokud vozidla stojí na komunikaci, musí na levou stranu 
zůstat 6 metrů. Není splněna podmínka. 14 dní to tam odtahujte. 
Starosta – ulic, kde je 6 metrů máme málo. Nelze takhle postupovat, museli bychom takhle 
postupovat ve všech ulicích. 
Ošťádal – kolik to je parkovacích míst?
Starosta - do deseti.
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Horská – jde o bezpečnost dětí, tři místa pro rodiče jsou nedostatečná. 
Jílek – nikdo v tuhle chvíli nechodíte do školky, mezi 7-8 je velký nápor a spěchají, nikdo 
nebude parkovat u Miltry a chodit do školky. Pokud chceme vyjít vstříc rodičům, tak 
protáhnout parkoviště. Investice je ztracená a pro rodiče nevyužitelná. 
Starosta – budoucí pozemek nebude vymezen pro školku. 
Bláha – budeme nahánět vozidla z jedné ulice do druhé. 
Pro schválit výkup části pozemku – 12, proti 2, 4 se zdrželi 
Přijato usnesení č. 462/Z/030912 

Tisk č. 25 - Bezúplatný převod nemovitostí do vlastnictví města s omezujícími podmínkami
Mička – jak bych se zachoval jako zájemce o nabytí parcely a druhý pohled je člena 
zastupitelstva. Závěr byl vždy negativní. Je to nejdražší parcela ve městě. Vytvoříme 17 
parcel, kde jsou náklady asi 600 Kč/m. Velké riziko pro město a z pohledu nabyvatele malý 
zájem o tyto pozemky. 
Mačát – lokalita je zajímavá, kvůli tomu jsme měnili územní plán. Zájem by o to mohl být. 
Co se týče infrastruktury, tak bychom měli zvažovat řešení dešťových vod zasakováním. 
Doporučuji jít tímto směrem. Splašková kanalizace je handicap, ale ne tak dramatický. 
Nabídka Ing. Arajmu je výhodná i proto, že nám k tomu nabízí pozemek, který mi 
potřebujeme k vybudování protipovodňového valu. Tohle s musí řešit. Bylo by dobré si říct, 
že to bude pro město dobré za těch a těch podmínek. Beru za základ, abychom tam ty 
podmínky měli. Neschvalujeme smlouvu. Doporučuji tisk odložit a požádat finanční výbor 
definovat podmínky. Šlo o to udělat si obrázek, zda na tom pracovat. 
Ošťádal – bez paní Arajmu bychom nedostali areál domova důchodců ani omylem. Pracuje na 
centrálním orgánu v Praze jedné státní firmy. Je to mimořádně schopná paní a její navržená 
smlouva je sice přísná, ale tak to je. Jsem pro, aby to prošlo. V této chvíli bych jednal s paní 
Arajmu o změnách. Pamatuji si, že jednání s ní bylo vždy korektní. Je to osoba, která nám 
jako městu výrazně pomohla. Lokalitu nevidím tak špatně. Přečerpávání bývá teď také 
normální. 
Starosta – je to lokalita velmi lukrativní a je možnost ji nabídnout. Paní Arajmu významně 
městu pomáhá. Je ředitelkou odboru na ÚZSVM v Praze. Pomáhá i s dodatkem převodu na
Svitavské 14. 
Ošťádal – prodejní cena pro stavebníky byla nižší, město bylo ztrátové, ale byl jsem na 
jednání v Osíku a tam prodávají pozemky za 800 Kč/m. Je to dáno ekonomickou silou města. 
Pokud chceme, aby zde lidé stavěli, jinou možnost nemáme. 
Krejčí – vítám návrh Ing. Mačáta - odložit. Stavíme město do nevýhodné pozice. Souhlasím, 
že tyto pozemky jsou pro město strategické a město by je mělo získat.Město je znevýhodněno.
Ošťádal – my pozemky získáváme, ne že bychom je prodávali a neměli na ně potom vliv. 
Charvát – jsem pro to, abychom to ve FV prodiskutovali. 
Starosta – označit, o čem přesně se chceme bavit a jaké jsou výhrady. 
Mička – také souhlasím s návrhem k projednání FV. 
Starosta – nemá to nic společného s tím, co pro město dělá. 
Mačát – budu Ing. Arajmu informovat. 
Pro odložit a uložit předsedům výborů předložit stanoviska – 18 
Přijato usnesení č. 495/Z/030912, 491/Z/030912 

Tisk č. 26 - Žádost o vydržení pozemku parc. č. 422/2 v obci Moravská Třebová a 
katastrálním území Boršov u Moravské Třebové 
Mička – majitelka uvádí, že loni budovala vodovodní přípojku, mohla na to být upozorněna 
v minulosti, že je to majetek města. Jak postupovat v případě, že nebude udělen souhlas. 
Starosta – až na základě vodovodu se dozvěděla, že pozemek není v jejím vlastnictví. 
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Mazalová – je to tak, žádala o přípojku a o kácení zeleně na pozemku, který není její. 
Pro neudělit souhlas s vydržením pozemku – 14, 4 se zdrželi 
Přijato usnesení č. 464/Z/030912 

Tisk č. 27 - Prodej a směna pozemků s Petrem Strakou, bytem Jiráskova č. o. 109 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová 
Mička – může zabránit přístupu?
Mačát – myslím, že nemůže zabránit. 
Pro zrušit usnesení č. 382/Z/160412 a 383/Z/160412 – 16, 2 se zdrželi
Přijata usnesení č. 493/Z/030912, 494/Z/030912 

Tisk č. 28 - Nabytí artefaktů do majetku města
Pro schválit prohlášení města o vlastnictví – 18
Přijato usnesení č. 463/Z/030912 

Tisk č. 29 - Informace o možnostech využití výhody zařazení soukromých telefonních čísel 
sítě T-Mobile do korporátní sítě Města Moravská Třebová pro členy Zastupitelstva města 
Moravská Třebová 
Koláčková – jedná se o město a jeho organizace, o které?
Starosta – o všechny. 
Pro vzít na vědomí možnost zařazení tel. čísel členů ZM do korporátní sítě – 17, 1 se zdržel 
Přijato usnesení č. 485/Z/030912 

Tisk č. 30 - Zveřejnění fotografií členů zastupitelstva města 
Starosta – je třeba, aby nás občané viděli. Jsme zastupitelé, pracujeme pro naše město. 
Ošťádal – měst jsem procestoval hodně, ale zcela obvyklé to není. Pokud bych souhlas měl 
někdy dát, tak chci vidět jak to tablo bude vypadat. Jak to bude s těmi, kteří to odmítnou? Mě 
to připadá divné, už tady divných věcí bylo pár předtím, viz obejmutí města. 
Starosta – nepochopil jsi smysl toho tabla. Nikdo neočekává, že tam budou politická hesla. 
Krejčí – když nedá fotografii, je to jeho věc. Já jezdím hodně po kraji a hodně měst fotografie 
má. Zastupitelé se nemají za co stydět, byli zvoleni. 
Brettschneider – obejmutí města nebyla politická akce. 
Ošťádal – odejmutí města mi připomínalo první máj. Oslovím starosty v okolí a budu 
zjišťovat, kde tabla mají. Připadá mi to divné. 
Starosta – nezáleží na to jestli to někde mají nebo ne. Kdo nechce, je to každého vůle. Viděl 
jsem i taková tabla, kde je prázdné místo. 
Zemánek – pokud někdo nesouhlasí, ať to sdělí asistentce. 
Baslerová – já jsem se chtěla zeptat na technickou schránku. Bude probíhat focení? 
Starosta – předpoklad je, že se necháme vyfotit.  
Pro vzít na vědomí předloženou informaci – 17, 1 se zdržel 
Přijato usnesení č. 486/Z/030912 

Starosta – pracovat na úkolu umístit informační cedule s partnerskými městy. 
Václavík – kolem komunikací I. třídy to nebude možné. 

Odchod Ing. Brettschneider 18:23

Tisk č. 31 - Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování 
Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ 
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Mička – v jakém stadiu se nachází příprava VŘ Boršov, Udánky? A bavili jsem se o 
technických problémech jednotlivých staveb. Testovali přečerpávání v Udánkách? Jaké 
navrhují na Boršově, jestli nelze stejné aplikovat v Udánkách. 
Mačát – VŘ na Udánky a Boršov – je uzavřena smlouva se spol. RTS, aby to administrovali. 
Akce se budou soutěžit najednou. Předběžně to bylo zveřejněno a dokončuje se dokumentace
na oba projekty. Zatím to běží podle harmonogramu. Znamená to posun dokončení projektu o 
rok. Přečerpávání jsme dávali porovnat hned na začátku. Je to podstatně dražší varianta. 
Pro vzít na vědomí předložené informace – 17, 1 nepřítomen 
Přijato usnesení č. 487/Z/030912

Různé:
Beyer – chci vás pozvat 22. září na vinobraní do Boršova. 

Konec 18:30

Ověřovatelé zápisu:

PaedDr. Hana Horská 

JUDr. Miloš Izák
  starosta města

Ing. Miloš Mička 




