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Zápis 
 

ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo 22. října 2012 v zasedací místnosti 
městského úřadu na ul. Olomoucké od 15 hodin. 

 
Přítomni: 16 členů – dle prezenční listiny, tajemník MěÚ 
 
Omluveni: PaedDr. Hana Horská, Ing. Miroslav Krejčí, p. Václav Žáček, PaedDr. Pavlína 
Baslerová, p. Milan Stejný, p. Zdeněk Stupka  
 
Předsedající: JUDr. Miloš Izák, starosta  
 
Zapisovatelka: Petra Jiroušová  
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 497/Z/221012 – 523/Z/221012 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Pavel Vaňkát, Miloš Beyer  
Pro zvolení ověřovatelů zápisu  – 15  
 
Návrhová komise: Ing. Miloš Mička, Ing. Pavel Charvát, Milada Horáková  
Pro zvolení návrhové komise – 14, 1 se zdržel  
 
 
Starosta města přivítal zastupitele, občany a zaměstnance městského úřadu na jednání 
zastupitelstva města. Zastupitelstvo bylo řádně svoláno 17.10.2012 a informace o místě a 
době konání zasedání a navrženém programu byla zveřejněna na úřední desce MěÚ 15.10. 
2012 a následně na výlepových plochách, tedy v souladu se zákonem o obcích. Na zasedání 
zastupitelstva města je přítomno 15 členů zastupitelstva, což činí nadpoloviční většinu a  
zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
 
Starosta města předkládá program: 

 
1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města  
1/1. Rozbor části pohledávek za hlavní a vedlejší hospodářskou činnost  
2. Zpráva o vyřízení dotazů a podnětů členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva 

města 03.09.2012 
3. Zápis z jednání kontrolního výboru dne 10.10.2012 
4. Rozbor hospodaření města k 30.09.2012 a návrh rozpočtových úprav  
5. Vyrovnání hospodaření provozu systému kanalizace a ČOV za rok 2012  
6. Finanční příspěvek  
7. Návrh ceny stočného a vodného na rok 2013  
8. Koncepce prevence kriminality města Moravská Třebová na léta 2013-2016  
9. Prohlášení artefaktů za kulturní památky  
10. Prodej bytových jednotek na ul. Školní v Moravské Třebové  
11. Prodej bytových jednotek na ul. Ztracené v Moravské Třebové  
12. Dodatek k tisku č. 25 pro zasedání ZM dne 3.9.2012 – Bezúplatný převod nemovitostí 

do vlastnictví města s omezujícími podmínkami  
13. Prodej pozemku parc. č. 1946/9 v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. U Písku  
14. Prodej pozemků pod trafostanicemi v obci a katastrálním území Moravská Třebová  
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15. Prodej pozemku parc. č. 164 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce 
Město, Ul. Ztracená 

16. Návrh prodeje nemovitosti – podílu stavební parcely č. 2776 na ul. Dr. Janského  
17. Prodej pozemku parc. č. 2088/1 v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. Nerudova  
18. Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování Udánek, 

Sušic, Boršova a modernizace ČOV“  
19. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace projektu Cesta od renesance k baroku 
20. Zápis z jednání finančního výboru  
21. Odstoupení Norberta Budiga z funkce člena výboru zastupitelstva města pro 

strategický rozvoj 
 

Pro navržený program – 15  
Přijato usnesení č. 497/Z/221012  
  
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:  
Nechutová – v Sušicích se jedná o průběh kanalizace – prašnost, převoz materiálu. Je to 
neúnosné. Oblasti kolem dvojky, bylo dost času na vybudování hl. stoky vč. přípojek. 
Vznikají škody na nemovitostech. Dochází k přesunu jedné skupiny na tři místa. Převozy a 
otřesy jsou děsivé. Další otázka: stává se, že i když zavoláte, že je problém, aby někdo přišel, 
tak že se nic něděje. Budu chtít písemně, kdo zodpovídá za odbočky, které nebudou v pořádku 
a nebudou odtékat splašky. Kde je spád, tam nebude problém, ale ti pod silnicí, tam to může 
nastat. Další otázka: kdy dojde k plné rekonstrukci silnice Sušice. V jakém termínu? Jsou tam 
dvě nové nemovitosti, které nelze zkolaudovat, protože nemají kam spustit splašky. Na 
dotazech a odpovědích se někdo ptal, kdy to bude a odpověď zněla až to bude, dáme vám 
vědět. To není odpověď. Osvětlení, které tu bylo projednáváno- úspora finanční částky na VO 
by každý rád uvítal. Dochází ke snížení svítivosti. V Sušicích se to zkoušelo, bylo to 
rozkopané, nešlo projet autem. Svítí to o 30 % méně, než původně svítilo.  
 
Starosta – budeme se Vašimi dotazy zabývat ze záznamu, bylo toho hodně. Dotazy ohledně 
kanalizace by měly směřovat na výrobní výbor nebo na Ing. Staňka (správce stavby).  
 
Mačát – co se týče toho, kdo zodpovídá za odbočky – jednoznačně zhotovitel. Všechny musí 
být zkontrolovány. Sušice mají tu výhodu, že budou uvedeny do provozu již letos. Co se týče 
vozovky, tak v Sušicích do konce října hlavní silnice a do 15. listopadu ty vedlejší. Jedná se o 
krajskou komunikace a zasloužila by si celkovou rekonstrukci a to se z finančních důvodů 
nedá zajistit. Nějaká částka poskytnuta bude, ale ne celá nová silnice. Kolaudace nových 
nemovitostí – v Sušicích nejsme ve skluzu, takže nové domy se budou moci připojit. 
Organizace práce a problémů s tím spojených, je to chaos, řeší se více věcí najednou. Naráží 
se na nenaznačené sítě, jsou tam další investice, které podléhají jinému výběrovému řízení. 
Do konce října by měl být provoz bezproblémový. Osvětlení – v některých místech může být 
svítivost nižší, ale všude dle normy. Bude to ve zkušebním provozu, bude se přeměřovat, 
kontrolovat. Pokud jsou konkrétní případy, tak nám je sdělte. Pokud jsou škody na 
nemovitostech, je třeba po zhotoviteli požadovat náhradu škody.  
 
Odehnal – co se jedná ohledně sklenuté vozovky. Procházel jsem celé Sušice. Nemůžeme 
počkat, až se komunikace udělá. Od domu Ing. Klíče je nutné, aby se zabudovaly obrubníky a 
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sklon vozovky se udělal tak, kde je udělaná kanalizace. Jestliže dotáhnou asfalt jak je, tak 
veškerá voda teče do objektu pana Vykydala a k paní Nechutové. Situace je více než vážná. 
Nemůžeme čekat, než natáhnout asfalt. Kraj by měl zabezpečit, aby ta voda nikomu do domu 
nešla. Přimlouval bych se, aby z kraje přijeli se na to podívat.  
 
Mačát – souhlasím, že je třeba to řešit. Hned zítra se na to podíváme.  
 
Starosta - na jednání na SÚS jsme se dohodli, že Hochtief udělá komunikaci na základě 
objednávky SÚS.  
 
Krenarová – i když Ing. Mačát odpověděl, chtěla bych říct všem, kdo nebydlí v Sušicích, aby 
byli v obraze, jaké je situace. Osvětlení – nebezpečné. Kanalizace – znemožnění příjezdu k 
nemovitostem. Opakované kopání na stejných částech. Tři dny odříznutí, nemožnost vyjít. 
Nedá se projet autem. Dokončit jedno a ne rozdělat všechno. Praskliny na domu.  
 
Ferlík – určitě existuje min. 5 stavebních, technických dozorů, kteří v této fázi se moc 
neangažovali. Nechápu, jak se mohlo stát, že některé trasy se museli opakovaně udělat. 
Nechápu, kdo mohl první fázi přebrat. Potřebuju vědět, jak to bude s vícenáklady, kdo to 
zaplatí a jestli se to nepromítne do výše stočného.  
 
Horáková – volala jsem panu Michalcovi, že je spoustu připomínek. Tvrdil, že někoho pošle, 
ale já tu nikoho nevidím. Je to na všech stranách rozkopané, je problém, že to dělají čtyři 
firmy. Je to nekoordinovaná práce.  
 
Starosta - nemůžeme zhotoviteli nařídit, že můžou kopat na jednom místě a na druhém ne.  
 
Mačát – vícenáklady - navrhuji dostavit se na kontrolní den stavby a podívat se na ty 
záznamy. Deník se vede, jednou týdně zasedá výrobní výbor a jednou za měsíc je kontrolní 
den. Vícenáklady způsobené nekvalitou práce jdou za zhotovitelem, pokud se řeší např. 
přeložky a zpracují se změnové listy, které se posílají na SFŽP ke schválení. Vylučuji, že 
bychom platili něco, co bychom neměli. Že se něco kopalo víckrát nevím, nejsem odborník.  
 
Charvát – zaujalo mě, že je tam několik staveb a dodavatelů. To všechno v Sušicích neplatíme 
my? Jsou tam jiní investoři? Nerozumím tomu. Myslel jsem, že je to jedna stavba, kterou 
vyhrál Hochtief. Já jsem žil v tom, že je zde jeden dodavatel a to je Hochtief a jeden investor 
– město, které si má udělat pořádek na stavbě.  
 
Mačát – vícepráce menšího rozsahu zadáváme Hochtiefu formou jednacího řízení bez 
uveřejnění. Větší akce jako přeložka dešťové kanalizace, tak je to samostatný projekt a musel 
se vysoutěžit a dělal to jiný dodavatel.  
 
Ošťádal – když jsme měli průtah městem, když se opravoval most pod Křižákem bylo dobré 
říct lidem, aby si před zahájením akce domy vyfotili.  Bylo by dobré to sdělit lidem.   
 
Starosta – lidé upozorněni byli, aby si to zdokumentovali 
 
Beyer – diskuse k ničemu nevede. Je zbytečné to řešit, nejdřív si zjistím, kdo je vedoucí toho 
úseku. Pan Gamanský i pan Byrtus nám vždy vyhoví. Věci řešíme okamžitě, nečekáme. 
Problémů tam máme taky hodně. Jestli si myslíte, že jste na tom tak zle. My řešíme to, dostat 
děti do školy, zásobování, integrovaná záchranná sl. a tak dále.  
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Starosta – Boršov na tom je o dost hůř než Sušice. V Sušicích máte naději, že to brzy skončí. 
Je lepší řešit to se stavbyvedoucími. Doporučuji si lidi najít.  
 
Přikryl – betonárka – tam co se děje je šílené, v neděli jezdili celý den. Nechte přeměřit auta, 
které vozí štěrk. Škodí silnici, kanalizaci i budovám.  
 
Starosta – problémy s betonárkou jsou, probíhá měření Městskou policií a domlouváme 
kontrolní vážení.  
 
Nechutová – když jsou na základní kanalizaci zpětné obrácený spády, je to děsivé. Tam dělá 
tolik firem. Když se nedovoláte tam, co je napsaný ve zpravodaji, tak hledáte ty 
subdodavatele. Stejně vám nikdo nevyhoví. Je v tom chaos. Je hlavní dodavatel - Hochtief. Je 
to nekoordinovaná věc na této stavbě. Občané by do toho neměli vstupovat.  
 
Brettchneider – kde jsou ty protispády? Když se přebírá kanalizace, dělají se kamerové 
zkoušky. Není možné, aby byl protispád, když se přebírá kanalizace.  
 
Starosta - přivítal Ing. Šimona, ředitele firmy VHOS, a. s.  
 
Ing. Šimon – seznámení s úpravou stočného pro příští rok a důvody, které k tomu vedou.   
Stočné - hl. důvodem úpravy je poplatnost celého vývoje ceny stočného, podmínkám OPŽP, 
finančnímu modelu. A druhým důvodem je pokles objemu stočného. Máme zpoždění 
s kanalizací, objem nám chybí a promítá se to do navýšení pro příští rok. 80 % jsou fixní 
náklady.  
 
Ošťádal – odsouhlasili jsme změnu programu?  
Starosta – dal jsem možnost Ing. Šimonovi, aby se vyjádřil.  
 
 
Tisk č. 1 - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města  
Starosta – jednání o ul. Nové, dneska jsme měli mít výsledek jednání, ale toto jednání ještě 
probíhá. Pravděpodobně výsledek bude až na dalším ZM.  
Pro vzít na vědomí předloženou zprávu, pro schválit prodloužení termínů – 15  
Přijata usnesení č. 512/Z/221012, 498/Z/221012  
 
Tisk č. 1/1 - Rozbor části pohledávek za hlavní a vedlejší hospodářskou činnost  
Mička – FV v tisku č. 20 doplňoval části materiálu k tomuto rozboru. Součástí toho materiálu 
č. 20 jsou základní údaje a je tam návrh FV co bychom mohli ještě řešit.  
Pro vzít na vědomí předloženou zprávu – 15  
Přijato usnesení č. 513/Z/221012  
 
Tisk č. 2 - Zpráva o vyřízení dotazů a podnětů členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva 
města 03.09.2012 
Pro vzít na vědomí předloženou zprávu – 15 
Přijato usnesení č. 514/Z/221012  
 
Tisk č. 3 - Zápis z jednání kontrolního výboru dne 10.10.2012 
Pro vzít na vědomí předložený zápis – 15 
Přijata usnesení č. 515/Z/221012,  
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Tisk č. 4 - Rozbor hospodaření města k 30.09.2012 a návrh rozpočtových úprav  
Mička – FV projednal tento materiál a doporučuje ho ke schválení.  
Pro vzít na vědomí rozbor hospodaření, pro schválit rozpočtovou úpravu – 15 
Přijata usnesení č. 516/Z/221012, 499/Z/221012 
 
Tisk č. 5 - Vyrovnání hospodaření provozu systému kanalizace a ČOV za rok 2012  
Mička – FV také konstatuje, že podmínky jsou dané smluvními vztahy a doporučuje.  
Pro vzít na vědomí vyrovnání hospodaření provozu kanalizace a ČOV – 15  
Přijato usnesení č. 517/Z/221012 
 
Tisk č. 6 - Finanční příspěvek  
Pro neschválit poskytnutí příspěvku – 15 
Přijato usnesení č. 510/Z/221012 
 
Tisk č. 7 - Návrh ceny stočného a vodného na rok 2013  
Ing. Brettchneider – co se týče vodného, na svazku jsem navrhoval částku o korunu nižší. Co 
se týče stočného, Ing. Šimon to okomentoval. V důvodové zprávě je to rozepsáno.  
Mička – z jednání FV doporučení schválit 40,35 Kč bez DPH.  
Odehnal – když se rozhodneme, že se budeme sprchovat 10 x denně a přečerpáme kubíky 
stočného, bude možné, že nám slevíte? Nebo budete muset dodržovat vzorec? 
Šimon – souvisí to s tím, že jsme pod OPŽP. Logicky pokud zvýšíme produkci odpadních 
vod, můžeme upravit cenu směrem dolů. Nájemné činí poloviční hodnotu a tam jsem pod 
OPŽP do roku 2015. Po 1.1.2016 bude nový provozovatel kanalizace. V dané chvíli platí, že 
lze při větší produkci uvažovat o poklesu, po rekonstrukci je to pod OPŽP.  
Pro schválit cenu stočného, pro vzít na vědomí cenu vodného – 14, 1 se zdržel  
Přijata usnesení č. 500/Z/221012, 518/Z/221012  
 
Tisk č. 8 - Koncepce prevence kriminality města Moravská Třebová na léta 2013-2016  
Pro schválit koncepci prevence kriminality – 14, 1 se zdržel  
Přijato usnesení č. 501/Z/221012  
 
Tisk č. 9 - Prohlášení artefaktů za kulturní památky  
Pro vydat souhlas – 15 
Přijato usnesení č. 511/Z/221012  
 
Tisk č. 10 - Prodej bytových jednotek na ul. Školní v Moravské Třebové  
Pro schválit prodej – 15 
Přijato usnesení č. 502/Z/221012  
 
Tisk č. 11 - Prodej bytových jednotek na ul. Ztracené v Moravské Třebové 
Pro schválit prodej – 15 
Přijato usnesení č.  503/Z/221012 
 
Odchod RNDr. Ošťádal 16:40  

 
Tisk č. 12 - Dodatek k tisku č. 25 pro zasedání ZM dne 3.9.2012 – Bezúplatný převod 
nemovitostí do vlastnictví města s omezujícími podmínkami  
Mačát – proběhla jednání, na kterých jsme se dohodli. Zapracovali jsem připomínky ze ZM, 
dali jsme to k posouzení právníkovi, máme stanoviska FV a VSR, kde se shodovali v názoru, 
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že tuto lokalitu zatěžuje vedení vysokého napětí. RM to vyhodnotila, že by to pomohlo, aby ta 
lokalita byla atraktivnější. RM doporučuje schválit záměr převodu s tím, aby probíhalo 
jednání s ČEZem o přeložce vysokého napětí. Od ČEZu bude zaslán návrh smlouvy a pokud 
by ZM schválilo tuto investici, realizovali bychom to vč. toho pozemku, který je ted 
pozemkového fondu. Klíčové bylo i to, že součástí je nabídka pozemku pro vybudování 
protipovodňového valu a kdybychom jednali o prodeji, byla by cena min. 200 Kč. Náklad by 
mohl být hodně vysoký. Vzhledem ke složitosti navrhuji tisk odložit a pojednat, až zde 
budeme ve větším počtu.  
Ošťádal - jsem rád, že navrhuje stáhnutí z jednání. Vidím, že je tam pár problémů, které tam 
zůstalo. Parcely pod křižákem jsou neprodejné parcely. Byl bych rád, kdyby se to z toho 
vyjmulo. Nesouhlasil bych, aby sankce se táhly na roky 2015 a 2016. Nemělo by tam být nic, 
co by budoucí složení ZM nutilo investovat do přípojek a sítí, kdyby to nikdo nekoupil.   
Mačát – lokalita pod silnicí u Hamperku je daleko horší a co se týče slunce je to méně stíněno 
než ty, kde teď hodláme zasíťovat. Další pozemky tomu jedině pomohou. Nezpochybňoval 
bych to. Chceme mít každý rok parcely pro výstavbu. V jiných lokalitách nebyly podmínky 
pro zasíťování splněny. Každý rok máme kolem deseti parcel.  
Mička – byl jsem na obou jednáních a musím konstatovat, že část pozemků může být 
neprodejných. FV se zabýval krizovým scénářem, že se část pozemků neprodá. Obsah 
smlouvy o bezúplatném převodu je špatně nastaven. Nemůžeme schvalovat návrh smlouvy o 
něčem, kde víme, že bude krize. Výbor doporučil ZM zpracovat novou studii zástavby. To, co 
jsme obdrželi, není upravený materiál. Chybí, kdo bude předkládat znalecký posudek. 
Připomínky FV ani dr. Skoupého nejsou zapracovány. Když se vrátím k záměru, nechápu, 
proč tak spěcháme? Rozhodněme naráz. Nemůžeme předjímat jednotlivé kroky. Za sebe 
říkám, když budeme materiál překládat znovu – předložme ho v kompletní variantě, abychom 
tu lokalitu měli celou.  
Mačát – doporučení to všechno odložit, pak to odkládáme na pět let. To je neakceptovatelné. 
Nemůžeme toho tolik pokazit. Je možné, že v budoucnosti se objeví zájemce o tyto parcely. 
Jediné co je, zvážit tu přeložku. Realizovat to půjde, ale bude to stát peníze. Budeme znovu 
překládat návrh, aby se záměr schválil.  
Mička – možná jsme se nepochopili. Připravme materiál a schvalme všechny tři kroky naráz.  
To jest smlouvu o převodu, schvalme realizaci přeložky a zahajme kroky k převodu pozemků. 
Řešme tu lokalitu jako celek, v jednom materiálu.  
Mačát – nechci to bagatelizovat, ale na jedné straně je argument, že pozemky jsou neprodejné 
kvůli stínu. Kdo to bude posuzovat? Pozemkový fond a ČEZ problém není, ale tohle nemá 
spojitost s rozhodováním o záměru.  
Protinávrh odložit tisk – pro 13, 1 se zdržel  
Přijato usnesení č – 523/Z/221012  
 
Odchod MUDr. Kelča 16:42  

 
Tisk č. 13 - Prodej pozemku parc. č. 1946/9 v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. U 
Písku  
Pro schválit prodej pozemku – 13  
Přijato usnesení č. 504/Z/221012  
 
Tisk č. 14 - Prodej pozemků pod trafostanicemi v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová  
Pro schválit prodej – 13 
Přijato usnesení č. 505/Z/221012  
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Tisk č. 15 - Prodej pozemku parc. č. 164 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
obce Město, Ul. Ztracená 
Pro schválit prodej pozemku – 13 
Přijato usnesení č. 506/Z/221012  
 
Tisk č. 16 - Návrh prodeje nemovitosti – podílu stavební parcely č. 2776 na ul. Dr. Janského  
Pro schválit prodej podílu – 13 
Přijato usnesení č. 507/Z/221012  
 
Příchod MUDr. Kelča 16:45 

 
Tisk č. 17 - Prodej pozemku parc. č. 2088/1 v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. Nerudova  
Pro schválit prodej pozemku – 14 
Přijato usnesení č. 508/Z/221012  
 
Tisk č. 18 - Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování 
Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“  
Beyer – neškodilo by, kdyby někdo z Hochtiefu opravdu přišel.  
Mička – zazněly zde připomínky ze strany občanů, že nedochází ke koordinaci činností. 
Investorem je město a jestliže je něco v nepořádku, měla by zaznít omluva, že jsme něco 
zanedbali. Měl by tady na projednání být minimálně někdo za správce stavby. Měli bychom 
se zabývat, jestli nedochází k porušování mezi správcem a městem.  
Mačát – zajistíme účast na prosincovém jednání. Dohodli jsme se, že věci, které  je nutné 
řešit, se řeší operativně. Omluvili jsme se na několika místech. Je to složitá situace. 
Koordinace probíhá na kontrolních dnech, ale je to tak složité, že jenom odbočky – buď jedna 
četa a průjezdnost bude dobrá, nebo dvě čety – bude to rychlejší, ale auta se budou vyhýbat 
vícekrát. Možná se to mělo rozložit na delší časové období.  
Charvát – myslí si, že když tady bude někdo z Hochftiefu, tak je pozdě. Oni to nezvládli, na 
jaře nic nedělali. Dozor ten finiš nezvládl co se týče organizace a informovanosti. Najali si 
firmy snad z celé republiky. Ti co dělali lanškrounskou – Syner – ti byli dobří. U mě to ještě 
vypadá slušně. Ti co tu byli, jsou tragičtější. Slyšel jsem, že se Lanškrounská bude jen 
flikovat. Bude to jen kousek Lanškrounské? Nebo to je v plánu i v Sušicích? 
Starosta – je to dohodnuto komplet.  
Charvát – komunikace dopadne tak jak na Svitavské – pod tím jsou kostky, které jsou jinde. 
Je to zasypané, bude to pracovat. Na Lanškrounské tomu dávám pět let. I když koberec bude 
položen, tlačte kraj ke generální opravě.  
Starosta – co se z kraje dalo, je vyždímáno. Ředitel SÚSky požadoval, abychom to nechali na 
příští rok, což jsem odmítl. Na víc rozpočtově není ani krajem, ani námi.  
Beyer – někteří lidé, kteří měli přípojku, tak byli aktivní a připojili se. Řešíme pořád Sušice, 
zapomínáte, že v Boršově je souběžná silnice s R35. Minulý týden měli lidé problémy přijít 
k volbám. V sobotu došlo k havárii, po této provizorní silnici jezdili kamiony a to si 
nedovedete představit.   
Charvát – ředitel SÚS měl pravdu, silnici by to pomohlo, kdyby se to posunulo.  
Starosta – není to řešení, které je stabilně na deset let. 
Brettchneider – na Boršov nezapomínáme, je tam problém s vodovodem.  
Pro vzít na vědomí předložené informace – 14 
Přijato usnesení č. 519/Z/221012  
 
Tisk č. 19 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace projektu Cesta od renesance 
k baroku 
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Pro schválit uzavření dodatku – 14 
Přijato usnesení č. 509/Z/221012  
 
Tisk č. 20 - Zápis z jednání finančního výboru  
Pro vzít na vědomí zápis, pro uložit RM zabývat se doporučeními – 14 
Přijata usnesení č. 520/Z/221012, 522/Z/2211012  
 
Tisk č. 21 - Odstoupení Norberta Budiga z funkce člena výboru zastupitelstva města pro 
strategický rozvoj 
Pro vzít na vědomí odstoupení – 14 
Přijato usnesení č. 521/Z/221012  
 
Různé: 
Jílek – existuje soupis komplexních rekonstrukcí chodníků, který teď probíhá? Je seznam 
akcí, které proběhnou v rámci té zakázky? Bude se letos opravovat chodník na Komenského?  
Horčíková – je to k nahlédnutí na úřadě. Chodník na Komenského bude do týdne započat.  
Koláčková – mám taky dotaz k chodníkům. Na Jevíčské je to na zlámání nohou. Přimlouvám 
se, aby se to dostalo do plánu.Stížnosti na betonárku. Přimlouvám se, aby měření proběhlo co 
nejdřív, aby občané věděli, že když s něčím přijdou, že se to řeší.  
Starosta – odbor dopravy tuto práci objednává. Jevíčská – chodník ano, ale až po kanalizaci.  
Brettschneider – dokončil se projekt na ul. Jevíčskou – kanalizace. V rozpočtu bude i 
vybudování vodovodu Pod Hamry.  
Starosta – cíl je jít tomu naproti, aby se to udělalo společně.  
Beyer – jak to pokračuje s revitalizací potoka. Plány jsou hotové, čeká se na město.  
Báča – investorem jsou lesy ČR, dotaci mají přislíbenou, ale časově nevím, kdy do toho 
půjdou, asi příští rok.  
Beyer – mně říkal Ing. Brtna, že se čeká na vyjádření města.  
Netolický – tuto informaci nemáme.  
Horáková – žádost, aby se nezapomnělo na chodníky v Sušicích. Připomenutí fotografování 
zastupitelů. 
Beyer – Boršov od 29.10. do 15.11. bude plně uzavřen.  
Mička – parkování před MŠ Jiráskova - I když jsou na parkovišti jedno nebo dvě auta, stejně 
rodiče parkují na silnici. V prostoru se vždy pohybuje max. 5 rodičů. Stávající parkoviště plně 
dostačuje pro návštěvníky školky. Přimlouvám se k zákazové značce. Zmiňuji to z toho 
důvodu, protože jsem pro to, abychom tam nebudovali parkoviště, když to nikdo nevyužívá.  
 
Konec17:15 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Mgr. Pavel Vaňkát 
 

JUDr. Miloš Izák 
  starosta města 

 
 
Miloš Beyer         


