
Město Moravská Třebová 

 1 

Zápis 
ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo 27. listopadu  2013 v zasedací místnosti 
městského úřadu na nám. T. G. Masaryka od 15 hodin. 
 
Přítomni: 16 členů – dle prezenční listiny, tajemník MěÚ   
 
Omluveni:  PaedDr. Baslerová, Mgr. Kopunecz, Ing. Krejčí, p. Odehnal, p. Stejný     
 
Předsedající: JUDr. Miloš Izák, starosta  
 
Zapisovatelka: Bc. Petra Jiroušová  
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č.   
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Vaňkát, pí Koláčková  
Pro zvolení ověřovatelů zápisu  –  14, 1 se zdržel  
 
Návrhová komise: Žáček, Charvát, Stupka  
Pro zvolení návrhové komise – 15  
 
Poděkoval zastupitelům, že se dostavili na mimořádné jednání. Zastupitelstvo bylo řádně 
svoláno 26.11.2013 a informace o místě a době konání zasedání a navrženém programu byla 
zveřejněna na úřední desce MěÚ 22.11.2013 a následně na výlepových plochách, tedy 
v souladu se zákonem o obcích. Na zasedání zastupitelstva města je přítomno 16 členů a 
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Omluveni jsou PaedDr. Baslerová, Mgr. Kopunecz, 
Ing. Krejčí, p. Odehnal, p. Stejný     
 
 
Starosta města předkládá program: 
 

1.   Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1012/S v rámci realizace  
            dotačního projektu „Cesta od renesance k baroku“ 
 
Schválení programu:  
Pro schválit program jako celek – 15, 1 nepřítomen  
Přijato usnesení č.  718/Z/271113  
 
Příchod Ing. Mička 15:07  

  
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, občané: 
Bez připomínek.  
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Tisk č. 1 - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1012/S v rámci realizace 
dotačního projektu „Cesta od renesance k baroku“ 
 
Starosta - je to týden, co jsem dostaly informaci, že se nepodaří provést žádost o platbu. Bylo 
řečeno, že se to nezvládne letos, že toho mají moc. Jeli jsme do Pardubic minulý čtvrtek a 
využili jsme kontaktu na radního Křišťála. I hejtman nabídl svou pomoc. Docházelo 
k vysvětlování, dokladování. Jinak by se finance města dostali do velkých problémů. Je třeba, 
aby se peníze začaly vracet, máme tam asi 30 milionů.  
 
Kašický – okomentování situaci – překládáme dodatek - návrh ze strany ROPu. Zbývá 
zrealizovat poslední aktivitu – film. Vše je jinak hotové bez vad a nedodělků. VŘ nevyšlo a 
musíme ho zopakovat. Netočí se v zimním období, proto jsme se dostali do příštího roku. 
V průběhu téměř celého letošního roku byly administrovány změny. Nárokovali jsme peníze, 
ale bohužel tato administrace trvala. Až v říjnu bylo potřeba udělat dodatek. Je tam návrh 
rozpočtu, který má v sobě zapracovány změny.  
 
Starosta – po jednání ve čtvrtek bylo dohodnuto, že to odvezeme do 12 hodin. V pátek volal 
pan Vyčítal, že našel další nedostatky a že pošlou mail s dalšími požadavky, které jsou 
potřeba vyřídit do 8 hodin. Včera došel návrh dodatku. Podařilo se to.  
Zítra ráno o půl osmé musí být usnesení odvezeno do Hradce Králové. Odveze to p. Motl. Bez 
11 milionů by se nám těžko sestavoval rozpočet.  
 
Žáček – aby ten člověk p. Motl vyjel už za chvíli.  
 
Pro schválit uzavření dodatku – 16  
Přijato usnesení č. 719/Z/271113  
 
Různé: 
Starosta – město pro byznys - dostali jsme cenu za největší investice z městského rozpočtu 
v Pardubickém kraji.  
Beyer – větší města zakázala podomní prodej, to znamená, že se budou stahovat do menších 
měst, chtělo by to ošetřit vyhláškou.  
Starosta - zatím se domníváme, že dostatečná ochrana je zajištěna tržním řádem.  
Tajemník – vyhlášek můžeme mít desítky, druhá věc je vyžadování dodržování. Podomní 
prodej je o občanech, buď otevřou nebo ne. Není to o vyhlášce.  
Ošťádal – je zde problém u starších lidí. My je odbudeme, ale oni si je pustí do domu.  
Starosta – jak říká pan tajemník, vnitřních předpisů můžeme mít několik, ale nebráním se 
tomu.  
Kelča – rozmysleme si to do pondělka. Není to nic proti ničemu, může to působit alespoň 
preventivně. Není složité to vytvořit. Podvodů přibývá, pokud by to lidem pomohlo, tak proč 
ne.  
Tajemník – bylo by to doplněno do tržního řádu 
Beyer – chtělo by, aby to bylo ve zpravodaji. Co všechno se může hlásit a zveřejňovat 
v MTZ?  
Starosta – je to ve vnitřním předpise.  
Starosta – pokud se vybírá vstupné, nehlásíme. KS mají svoje akce.  
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Starosta – první adventní neděli rozsvícení vánočního stromu.  
Beyer – 30.11.2013 se rozsvěcuje strom v Boršově.   
 
 
Jednání zastupitelstva města bylo ukončeno v 15:45 hod. 
 
 
V Moravské Třebové, 27.11.2013 
Zapsala: Bc. Petra Jiroušová   
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Mgr. Vaňkát    …………………….. 
 
 
Ludmila Koláčková  …….………………. 
 

JUDr. Miloš Izák 
      starosta města 


