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Zápis 
ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo 2. června 2014 v zasedací místnosti 

městského úřadu na ul. Olomoucké od 15 hodin. 

 

Přítomni: 20 členů – dle prezenční listiny, tajemník MěÚ   

 

Omluveni: Ing. Charvát, PaedDr. Baslerová (příchod 15:15 hod.)  

 

Předsedající: JUDr. Miloš Izák, starosta  

 

Zapisovatelka: Bc. Petra Jiroušová  

 

Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č.  814/Z/020614 – 835/Z/020614  

 

Ověřovatelé zápisu: p. Žáček, Ing. Krejčí 

Pro zvolení ověřovatelů zápisu – 19  

 

Návrhová komise: Mgr. Vaňkát, p. Odehnal, Ing. Jílek  

Pro zvolení návrhové komise – 19  

 

Starosta města přivítal zastupitele, vedoucí odborů a občany. Zastupitelstvo bylo řádně 

svoláno 28.05.2014 a informace o místě a době konání zasedání a navrženém programu byla 

zveřejněna na úřední desce MěÚ 23.05.2014 a následně na výlepových plochách, tedy 

v souladu se zákonem o obcích. Na zasedání zastupitelstva města je přítomno 19 členů a 

zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Omluven je Ing. Charvát, PaedDr. Baslerová přijde 

později.  

 

Starosta města předkládá program: 

 

1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 

2. Zpráva o vyřízení dotazů a podnětů členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva 

města 14.04.2014 

3. Zápis z jednání kontrolního výboru 21.05.2014 

4. Návrh na odvolání Davida Poláška z funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva 

města Moravská Třebová  

5. Zápis z jednání finančního výboru  

6. Závěrečný účet a rozbor hospodaření města Moravská Třebová za rok 2013  

7. Účetní závěrka města Moravská Třebová za rok 2013  

8. Rozbor hospodaření města k 30.04.2014 a návrh rozpočtových úprav  

9. Rozpočtový výhled města na období 2015 – 2020 

10. Finanční dary občanům za práci ve výborech zastupitelstva města za rok 2013 

11. Změna zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby Moravská 

Třebová s.r.o. 

12. Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové – dodatek č. 2 zřizovací 

listiny  

13. Přísedící Okresního soudu ve Svitavách  

14. Návrh prodeje nemovitosti – podílu stavební parcely č. 808 na ul. Olomoucké v obci a 

k. ú. Moravská Třebová  

15. Návrh prodeje pozemků parc. č. 1946/7 a 1947/2 na ul. U Písku v obci a k. ú. 

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

Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ 

17. Závěrečný účet DSO Českomoravské pomezí 2013  

 

Schválení programu:  

Pro schválit program – 19  

Přijato usnesení č. 814/Z/020614  

 

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: 

Bez připomínek.  

 

Tisk č. 1 - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 

Pro vzít na vědomí informaci – 19  

Přijato usnesení č. 827/Z/020614  

 

Tisk č. 2 - Zpráva o vyřízení dotazů a podnětů členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva 

města 14.04.2014 

Žáček – k bodu 1 – problém termínu uzavřených smluv občanů s RWE. Vymezené ulice ve 

zpravodaji jsou stoprocentní? Můžeme s těmito termíny počítat? 

Starosta – ano, je to potvrzené.  

Netolický – informace jsou přímo od p. Kordíka z RWE. Josefská, Polní a ještě jedna ulice. Je 

to potvrzené, ale město na to nemá vliv, pokud by byla změna.  

Žáček – je zde napsáno, že město zajistí informovanost a aktualizaci smluv. Nám to RWE 

poslalo před dvěma lety a teď aktualizaci zajistí město?  

 

Příchod PaedDr. Baslerová 15:15 hod.  

 

Starosta – mám za to, že RWE občany vyzve. My můžeme zveřejnit informace.  

Mička – informaci k mandátní smlouvě dostaneme v rámci materiálu ke kanalizaci? 

Mačát – je to v tisku ke kanalizaci a tam bychom to probrali.  

Pro vzít na vědomí – 20  

Přijato usnesení č. 828/Z/020614  

 

Tisk č. 3 - Zápis z jednání kontrolního výboru 21.05.2014 

Pro vzít na vědomí zápis, pro vzít na vědomí zprávy – 20  

Přijato usnesení č. 829/Z/020614 

 

Tisk č. 4 - Návrh na odvolání Davida Poláška z funkce člena Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Moravská Třebová  

Žáček – jsem členem KV, byl jsem z minulého jednání omluven. Členy delegují strany, 

nevíte, za koho je David Polášek nominován? 

Starosta – tohle teď nevím. 

Mička – je nominován za TOP 09, že nechodil jsem nevěděl, mohli jsme to řešit dřív.  
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Odehnal – u pana tajemníka jsme to ani nenašli, kdo nominoval p. Poláška. Vždy jsme mu 

posílali pozvánky, zápisy atd.  

Starosta – dotyčný má asi jiné starosti. 

Stejný – když to vydrželo tři roky, mohlo to vydržel ještě ty tři měsíce. Je to protinávrh.  

Zemánek – pokud se budeme držet zákona, počet členů musí být lichý, nicméně bude nějakou 

dobu trvat, než se vybere nový člen výboru. Z praktického hlediska není důležité, která strana 

ho delegovala, důležité je rozhodnutí zastupitelstva.  

Mička – navrhuje stáhnout materiál z jednání.  

Pro protinávrh neodvolávat p. Poláška z funkce člena KV – 6, proti 7, zdrželo se 7  

Pro odvolat p. Poláška z funkce člena KV – 11, proti 4, zdrželo se 5  

Přijato usnesení č. 835/Z/020614  

 

Stejný – vrátil bych se k předchozímu bodu. Bylo by dobré říct, kdy se budou dávat návrhy a 

kdy proběhne volba nového člena. Reaguji na to, co řekl pan Zemánek. Pokud má být lichý 

počet, tak bychom od toho neměli odejít s tím, že jsme s tím smíření.  

Ošťádal – není problém, když budou politické strany osloveny a 1.9. se ten člověk může 

dovolit.  

Krejčí – člen byl za TOP 09, tak si myslím, že nového člena by měla nominovat TOP 09.  

Mačát – souhlasím s Ing. Krejčím, je to tak zvykem. 

Zemánek – navrhovat bude člen zastupitelstva, ne politická strana.  

Starosta – kolega Mička navrhne nového člena.  

 

Tisk č. 5 - Zápis z jednání finančního výboru 

Mička – vyzdvihuji práci finančního odboru na účetní závěrce a poděkování za odvedenou 

práci. Doufám, že vedení města nezůstane pouze u ústního poděkování.  

Pro vzít na vědomí zápis – 20  

Přijato usnesení č. 830/Z/020614  

 

Tisk č. 6 - Závěrečný účet a rozbor hospodaření města Moravská Třebová za rok 2013  

Pro vzít na vědomí závěrečný účet, pro schválit závěrečný účet, pro schválit vypořádání HV – 

20 

Přijato usnesení č. 831/Z/020614, 815/Z/020614, 816/Z/020614  

 

Tisk č. 7 - Účetní závěrka města Moravská Třebová za rok 2013  

Pro schválit účetní závěrku – 20 

Přijato usnesení č. 817/Z/020614  

 

Odchod p. Stupka 15:32 hod.   

 

Tisk č. 8 - Rozbor hospodaření města k 30.04.2014 a návrh rozpočtových úprav  

Pro vzít na vědomí rozbor, pro schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu – 19, 1 nepřítomen  

Přijato usnesení č. 832/Z/020614, 818/Z/020614 

 

Tisk č. 9 - Rozpočtový výhled města na období 2015 – 2020 

Pro schválit rozpočtový výhled – 19, 1 nepřítomen  

Přijato usnesení č. 819/Z/020614  

 

Tisk č. 10 - Finanční dary občanům za práci ve výborech zastupitelstva města za rok 2013 

Pro schválit finanční dary – 19, 1 nepřítomen  

Přijato usnesení č. 820/Z/020614  
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Tisk č. 11 - Změna zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby Moravská 

Třebová s.r.o. 

Pro schválit předloženou zakladatelskou listinu, pro doporučit RMVH schválit – 19  

Přijato usnesení č. 821/Z/020614, 825/Z/020614  

 

Tisk č. 12 - Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové – dodatek č. 2 

zřizovací listiny  

Pro schválit dodatek – 19  

Přijato usnesení č. 822/Z/020614  

 

Příchod p. Stupka 15:38 hod.  

 

Tisk č. 13 - Přísedící Okresního soudu ve Svitavách  

Pro zvolit přísedící – 16, 4 se zdrželi  

Přijato usnesení č. 826/Z/020614  

 

Tisk č. 14 - Návrh prodeje nemovitosti – podílu stavební parcely č. 808 na ul. Olomoucké 

v obci a k. ú. Moravská Třebová  

Pro schválit prodej podílu – 20  

Přijato usnesení č. 823/Z/020614  

 

Tisk č. 15 - Návrh prodeje pozemků parc. č. 1946/7 a 1947/2 na ul. U Písku v obci a k. ú. 

Moravská Třebová  

Pro schválit prodej pozemku – 20  

Přijato usnesení č. 824/Z/020614  

 

Tisk č. 16 - Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování 

Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ 

Mačát – chtěl bych okomentoval jednání se správcem stavby. Vyzvali jsme VRV, aby podali 

právně podložené stanovisko. VRV předložilo materiál, kde nic takového výslovně nebylo. 

To jsme odmítli a ústní jednání dopadlo tak, že jsme to odmítli. VRV to považuje za újmu a 

dohodli jsme se, že na tom ještě budou pracovat. Pokud by přišli s něčím novým, tak se 

ozvou. Jsou ochotni k smírčímu jednání.  

Mička – stanovili jste si termíny, do kdy se to vyjasní? 

Mačát – žádný termín není stanoven, je to na nich, my žádné kroky činit nebudeme. Pokud 

budou mít argument, proč by se ta cena měla zvyšovat, tak se ozvou a vyvolají smírčí jednání. 

Pro vzít na vědomí informace – 19, 1 se zdržel.  

Přijato usnesení č. 833/Z/020614  

 

Tisk č. 17 - Závěrečný účet DSO Českomoravské pomezí 2013  

Pro vzít na vědomí – 20  

Přijato usnesení č. 834/Z/020614  

 

Různé: 

Mička – v jakém stavu se nachází bývalá škola na ul. Nové, bývalé dětské a Morava? Tisk č. 

11 – schválili jsme doporučení RM, to znamená, že VH může udělat i změny v zakladatelské 

listiny? A pokud ano, znamená to, že to budeme zase schvalovat? 

Starosta – pokud by došlo ke změně, půjde to do ZM. Škola na ul. Nové – firma nereaguje, já 

osobně to nevidím pozitivně. Trvá to už dlouho, budeme to muset rozhodnout. S dětským je 
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situace podobná, objevil se nový záměr. Ing. Kuchta s námi jednal, předložil záměr zřídit 

v tomto objektu gynekologicko porodnickou kliniku. Je to nový záměr, máme ho 

v elektronické verzi, dnes jsem komunikoval s hejtmanem PK, abychom mu to představili a 

požádali o podporu. Ing. Kuchta to má předjednané s VZP, na úrovni kraje se to zatím 

nepodařilo projednat. Chtěl jsem pozvat Ing. Línka, abychom to projednali na místě.  

Ošťádal – byl jsem členem volební komise, tázali se mě občané na ulici Pod Hamry. Vozovka 

i chodník jsou ve špatném stavu. Slíbil jsem, že se zeptám na ZM.  

Brettschneider – je tam hotový kanál a vodovod, chodník se bude dělat, je to v rozpočtu 

města, bude to navazovat na Jevíčskou, kde se bude dělat také nová kanalizace a vodovod.  

Baslerová – je nějaký závěr z komise pro vzdělávání k optimalizaci školství v Moravské 

Třebové? 

Starosta – není mi známo, že by tahle komise dostala tohle zadání.  

Krejčí – jak to vypadá s p. Matouškem a s opravou mlýna? Každý rok slibuje a nic se neděje. 

Také se na mě obrátili lidé z ulice Pod Hamry a také občané z ulice Alšova ohledně oprav 

vozovky a chodníků.  

Horčíková – navrhli jsme řešení, které bude zapadat do schváleného rozpočtu, proběhnou 

opravy v nejbližších měsících.  

Mačát – dotazy p. Mičky – objekt na ul. Nová – potenciální investor nereaguje, můžeme to 

okamžitě vypovědět. Problém je, že nemáme jiného investora. Dětské oddělení – tam zájemce 

je velmi zajímavý. Co se týče bývalého hotelu Morava a parkoviště, demolice a oprava 

Latinské školy. Je to komplikované, skládá se to ze tří kroků. Bude stanoveno nájemné, 

náklady jsou dvojnásobné než oproti předpokladu. Je tímto vyšší riziko. Zvažujeme to a 

chceme smlouvu budoucí o smlouvě nájemní, abychom měli jistotu, že se nám to zaplatí. Na 

tom teď pracujeme a budeme jednat s majitelem. Zatím pravděpodobně pozastavíme ty kroky, 

celé se to posune. Co se týče mlýna, tak nové zprávy nemám, je to soukromý majetek a 

nemáme možnost to ovlivnit. Pan Matoušek se stal majitelem objektu na Marxově ulici.  

Beyer – schůdnost úseků vozovek a chodníků ve městě. Několikrát jsem byl upozorněn na 

ulici Sluneční, není to poprvé, co to říkám. Havarijních míst je hodně, peněz je málo, to 

chápeme.  

Stejný – chtěl jsem s vrátit k té Moravě. Pokud nemáme páky na nic, tak bychom měli mít 

páky na tom, aby ten stavebník opravil chodník, který je napůl rozebraný.  

Jílek – chtěl bych upozornit, zima byla mírná a u budov v majetku města, které jsou 

dlouhodobě neužívané, je problém s tím, že je to ideální hnízdiště pro hlodavce a máme pod 

sebou časovanou bombu, zejména v bývalé dětské nemocnici. Najednou se zastavili uzávěry 

vody, kanalizace a předpokládám, že existuje technické opatření, aby se přípojky daly 

dočasně zaslepit. Předpokládám, že OŽP ve spolupráci s VHOSem to monitoruje.  

 

Jednání zastupitelstva města bylo ukončeno v 16:00  hod. 

 

V Moravské Třebové, 02.06.2014 

Zapsala: Bc. Petra Jiroušová   

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

p. Žáček                …………………….. 

 

 

Ing. Krejčí            …….………………. 

JUDr. Miloš Izák 

      starosta města 


