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Zápis 
ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo 17. února 2014 v zasedací místnosti 
městského úřadu na ul. Olomoucké od 15 hodin. 
 
Přítomni: 19 členů – dle prezenční listiny, tajemník MěÚ   
 
Omluveni:  Ing. Krejčí, Mgr. Vaňkát  
 
Předsedající: JUDr. Miloš Izák, starosta  
 
Zapisovatelka: Bc. Petra Jiroušová  
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č.  740/Z/170214 – 761/Z/170214  
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Mička, RNDr. Ošťádal  
Pro zvolení ověřovatelů zápisu  –  19 
 
Návrhová komise: Ing. Jílek, pí Horáková, PaedDr. Baslerová 
Pro zvolení návrhové komise – 19  
 
Přivítal zastupitele, vedoucí odborů a občany. Zastupitelstvo bylo řádně svoláno 12.2.2014 a 
informace o místě a době konání zasedání a navrženém programu byla zveřejněna na úřední 
desce MěÚ 07.02.2014 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. Krejčí, Mgr. Vaňkát  
 
Starosta města předkládá program: 
 

1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města  
2. Zpráva o vyřízení dotazů a podnětů členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva 

města 02.12.2013 
3. a) Zápis z jednání kontrolního výboru 5.2.2014 
3.   b) Zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města  
4. Závěrečná rozpočtová úprava 2013  
5. Změna výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, vyplývající z nařízení 

vlády č. 459/2013 Sb.  
6. Urbanistická studie lokality bývalé tržnice  
7. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným 

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

Sušic, Boršova a modernizace ČOV“  
9. Smlouva o budoucí kupní smlouvě na byt č. 9 na ul. Hřebečské č. o. 1  
10. Prodej bytové jednotky č. 100/7 na Čs. armády č. o. 5 v Moravské Třebové  
11. Prodej bytové jednotky č. 1403/10 na ul. Jiráskova č. o. 97 a 99 v Moravské Třebové  
12. Podej pozemku parc. č. 2526/3 a 2527/4 a výkup pozemku parc.č. 2527/7 vše v obci a 

k. ú. Moravská Třebová, ul. Lanškrounská  
13. Prodej pozemku parc. č. 516 v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. Zahradnická  
14. Návrh podání žádosti o bezúplatný převod pozemku od ÚZSVM v kat. území 

Moravská Třebová, ul. Dvorní  
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15. Návrh podání žádosti o bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu 
v obci a kat. území Moravská Třebová a v k. ú. Boršov u Moravské Třebové  

16. Zpráva o činnosti Městské policie Moravská Třebová za období leden až prosinec 
2013  

17. Zpráva o vyhodnocení bezpečností situace Obvodního oddělení Police ČR Moravská 
Třebová za rok 2013  

 
Přivítal Ing. arch. Vališovou, která prezentovala svůj projekt – urbanistická studie lokality 
bývalé tržnice 
 
Schválení programu:  
Pro schválit, že tisk č. 6 bude projednán za tiskem č. 2 - 19 
Pro schválit program jako celek – 19  
Přijato usnesení č. 740/Z/170214  
 

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.  
Upozornil, že ze zasedání ZM je pořizován zvukový 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 – 19  
Přijato usnesení č. 754/Z/170214  
 
Tisk č. 2 - Zpráva o vyřízení dotazů a podnětů členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva 
města 02.12.2013 
Pro vzít na vědomí – 19  
Přijato usnesení č. 755/Z/170214  
 
Tisk č. 6 - Urbanistická studie lokality bývalé tržnice  
Mačát – studie vznikla na zákl. konzultací strategického výboru s Ing. arch. Vališovou. Řeší 
lokalitu podél chodníku na Komenského.  
Ing. arch. Vališková – představení projektu.  
Stejný – bylo jednáno s památkovým úřadem o studii? 
Vališová – studie byla projednána a odsouhlasena památkovým úřadem. 
Ošťádal – velice se mi líbí, ale MT patří mezi pouhá tři města, která mají MPR. Platí zde 
regulační plán MPR a měl by v příštím roce končit. Nečekal bych až skončí, ale začal bych 
pracovat na novém, ve kterém budou zakomponovány tyto prvky. Ale jsem pro to, aby nějaký 
plán platil.  
Mačát – uvědomujeme si to, paní Žouželková byla přítomna a upozorňovala na věci, které by 
mohli být v konfliktu s tímto plánem. Souhlasím a budeme s tím pracovat, abychom to dostali 
do souladu. Rozhodujeme o tom, jak v budoucnu bude centrum vypadat. 
Stejný – oddělení Komenského ulice – nedojde ke snížení provozu. To oddělení by tam mělo 
být zcela jednoznačně. Nejsem si jistý, jestli by tam měly být ty stánky.  
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Mačát- toto bylo předmětem dlouhé diskuze, pochybnosti o bezpečnosti tam byly. Provoz asi 
nepoklesne, budeme to ještě zvažovat. Můžeme to znovu předložit pokud si myslíte, že to má 
být schváleno.  
Žáček – myslím si, že je to moc hezké místo, dlouhou dobu zanedbáváno. Zeleň tam patří a 
ten dům na Komenského? Má se bourat?  
Vališová - ano, tento objekt má být odstraněn.  
Žáček - a naproti jak jsou lavičky bude nějaký přechod? Nebo až u Moravy? 
Vališová – přesune se přechod od křižovatky blíž a další přechod u Billy zůstane. 
Mačát – počítá se s demolicí, je ve špatném stavu. Parkoviště tam, kde je bývalé JKP půjde do 
ZM někdy v březnu.  
Baslerová – bude se rozšiřovat i chodník? Je tam asi 40 cm, s kočárem se tam projet nedá.  
Vališová – určitě by to stálo za zvážení. 
Žáček – na jedné straně bude toto místo krásné a na druhé straně nepořádek na dvorcích. 
Nešlo by odkoupit část dvorků?  
Vališová – uvažovala bych o vybudování předstěny z kamene v kombinaci se zelenými prvky.  
Koláčková - komunikační cesty – Cihlářova – Billa je dost frekventovaná cesta. Lidé si dělají 
sami zkratky. Návrh se mi moc líbí, byla by škoda, kdyby si to zkracovali přes trávu.  
Vališová – trasy jsou navrženy tak, aby dávaly smysl, ale je pravda, že mají tvar lehké křivky. 
Je osvědčený způsob to vytyčit a nechat tím prostorem ty lidi chodit a dá se k tomu potom 
přihlédnout.  
Stejný – oddělení soukromých domků – nemyslím si, že vlastníci dají soulad k tomu, aby se 
stavěla kamenná zeď.  
Brettschneider – jednáme s p. Maulerem, budeme řešit celou lokalitu společně.  
Pro schválit studii – 19  
Přijato usnesení č. 743/Z/170214  
 
Tisk č. 3 a) - Zápis z jednání kontrolního výboru 5.2.2014 
Pro vzít na vědomí zápis – 19  
Přijato usnesení č. 756/Z/170214,  
 
Tisk č. 3 b) - Zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města  
Pro vzít na vědomí zápis – 19  
Přijato usnesení č. 757/Z/170214  
 
Tisk č. 4 - Závěrečná rozpočtová úprava 2013  
Pro schválit rozpočtovou úpravu – 19  
Přijato usnesení č. 741/Z/170214  
 
Tisk č. 5 - Změna výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, vyplývající 
z nařízení vlády č. 459/2013 Sb.  
Stejný – prosím vysvětlit odrážku „členu zastupitelstva města ode dne, kdy byl zvolen do 
příslušné funkce“  
Starosta – platí od 1.3.2014  
Pro schválit měsíční odměny – 18, 1 proti  
Přijato usnesení č. 742/Z/170214  
 
Tisk č. 7 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným 
výsledkem  
Pro schválit uzavření dodatku – 19  
Přijato usnesení č. 744/Z/170214  



Město Moravská Třebová 

 4 

 
Tisk č. 8 - Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování 
Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“  
Charvát – dotaz smlouvy které bereme na vědomí – nepamatuji se, že bychom měli na vědomí  
nějaké dodatky. Odměna nové firmě za 6 měsíců 200 tisíc měsíčně se mi zdá moc. Ale asi to 
odpovídá objemu stavby. S původní firmou ta odměna byla zkrácena? Dodatky neznám.  
Mačát – dodatky schvalovala rada. V prvním se jednalo o snížení ceny, protože se snížila cena 
díla. Dodatkem č. 5 se posouvá termín pro dokončení činností, aniž by se navyšovala cena, 
protože se končí až zpracování závěrečné zprávy. Kalkulaci můžeme doložit. Cena odpovídá 
jejich činnosti. Původní návrh jsme stlačili níž. Konzultovali jsme postup s firmou RTS 
(zabývá se VŘ) i se SFŽP – odsouhlaseno těmito institucemi.  
Mička – také jsem se chtěl zeptat na navýšení ceny pro správce stavby. Asi by to chtělo 
zpracovat přehled původní mandátní smlouvy plus dodatky, které byly schváleny. Přimlouval 
bych se, aby se to na příští jednání předložilo. Dále co se domnívám, že princip, který je zde 
navržen, je z mého pohledu špatný. V případě, kdy jsme jednali o změně stavby – posun  díla 
Udánky a Boršov, kde se nemohlo jít nad rámec díla. Domnívám se, že teď jsme ve stejném 
případě. Z textu vyplývá, že 20% hranice byla vyčerpána a na stejný typ stavby chceme 
uzavřít smlouvu bez VŘ. Myslím, že by mělo proběhnout standardní VŘ. Nemůžu dát na 
slovní vyjádření pracovníka RTS nebo SFŽP. To by bylo do budoucna pro město 
neobhajitelné.  
Mačát – předložili jsme to do ZM jako informaci, abychom to v případě negativních reakci 
nepodepisovali. Není to projednáno v RM, která bude toto schvalovat po ZM. Pokud to chcete 
odložit můžeme. Doufám, že správce stavby nepřestane pracovat. Nejsem příznivcem toho 
dělat VŘ, které bude trvat půl roku, přijde někdo nový. Nebude tady návaznost. Pokud se 
firma chová korektně (a ta kalkulace je korektní), mělo by se to podepsat za tuto cenu. 
Uvítám, aby to projednal FV, podívat se na dodatky, ale mělo by se to udělat rychle. Stavba 
běží, není období, kdy by se nepracovalo. Správce stavby je zde jeden člověk pořád, Ing. 
Staněk sem jezdí jednou týdně. Výrobní výbory a kontrolní dny probíhají pořád. Nedošlo 
k přerušení stavby. V RM to asi teda neschválíme, ale rychle si to objasněme a řekněme co 
dál.  
Starosta – nabádám, abychom projekt dokončili co nejdříve. 
Mička – je mi jasné, že z hlediska dokončení stavby je ideální, aby byl správce stavby stejný. 
Pokud zákon říká, že byla překročena 20 % hranice, tak se ptám, jestli město musí vypisovat 
VŘ jako na Udánky a Boršov. Tady mám pochybnosti, zda je to správné. Není to 
prodlužování akce, ale obrana města.  
Mačát – nechceme město vystavovat riziku, proto jsme to konzultovali. Nevím, kdo jiný by to 
měl posuzovat.  
Charvát – nemyslím si, že by se měl měnit dozor. Vadí mi ta částka, pokud nevidím, že je to 
částka za prodloužení termínu. Stavba se nenafoukla o nové objekty. Mě to připadá, jako 
nemravná částka. Jestli to schválíte, je to vaše odpovědnost. My to bereme na vědomí.  
Mačát – chtěl bych varovat před takových zpochybňováním bez toho, aniž by jsme se podívali 
na kalkulaci.  
Charvát  - v té smlouvě je ta kalkulace udělaná. 
Mačát – je tam rozsah činnosti, který se mi zdá být přiměřený.  
Charvát – rychle to hledám, pokud by to bylo jinak, tak se omlouvám. Technická Ing. Martin 
Staněk 6 dní/měsíc, Ing. František Vozák 5 dní/týden a BOZP 4 dny/měsíc. Dobře, je to 1,5 
člověka měsíčně.  
Mačát – nic jiného se tam nemění.  
Mička – k dodatku č. 5 – v původním textu je „sdružení“, dále pak „dva noví zhotovitele“ 
Mačát – má být sdružení.  
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Netolický – sdružení nemá právní subjektivitu. Jsou to dvě firmy, nemyslím, že je to špatně.  
Mačát – doformulujeme to.  
Pro vzít na vědomí – 15, 4 se zdrželi  
Přijato usnesení č. 758/Z/170214  
 
Tisk č. 9 - Smlouva o budoucí kupní smlouvě na byt č. 9 na ul. Hřebečské č. o. 1  
Pro zrušit usnesení č. 11/S/220403, pro schválit uzavření smlouvy –19 
Přijato usnesení č. 761/Z/170214, 745/Z/170214  
 
Tisk č. 10 - Prodej bytové jednotky č. 100/7 na Čs. armády č. o. 5 v Moravské Třebové  
Pro schválit prodej bytové jednotky – 18, 1 nehlasoval 
Přijato usnesení č. 746/Z/170214  
 
Tisk č. 11 - Prodej bytové jednotky č. 1403/10 na ul. Jiráskova č. o. 97 a 99 v Moravské 
Třebové  
Pro schválit prodej bytové jednotky – 19  
Přijato usnesení č. 747/Z/170214  
 
Tisk č. 12 - Podej pozemku parc. č. 2526/3 a 2527/4 a výkup pozemku parc.č. 2527/7 vše 
v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. Lanškrounská  
Pro schválit prodej, pro schválit výkup – 19 
Přijato usnesení č. 748/Z/170214, 749/Z/170214  
 
Tiskl č. 13 - Prodej pozemku parc. č. 516 v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. 
Zahradnická  
Pro schválit prodej podílů – 19 
Přijato usnesení č. 750/Z/170214, 751/Z/170214  
 
Tisk č. 14 - Návrh podání žádosti o bezúplatný převod pozemku od ÚZSVM v kat. území 
Moravská Třebová, ul. Dvorní  
Pro schválit podání žádosti – 19  
Přijato usnesení č. 752/Z/170214  
 
Tisk č. 15 - Návrh podání žádosti o bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového 
úřadu v obci a kat. území Moravská Třebová a v k. ú. Boršov u Moravské Třebové  
Pro schválit podání žádost – 19 
Přijato usnesení č. 753/Z/170214  
 
Tisk č. 16 - Zpráva o činnosti Městské policie Moravská Třebová za období leden až prosinec 
2013  
Pro vzít na vědomí – 18, 1 nehlasoval  
Přijato usnesení č. 759/Z/170214  
 
Tisk č. 17 - Zpráva o vyhodnocení bezpečností situace Obvodního oddělení Police ČR 
Moravská Třebová za rok 2013  
Charvát – bývalo zvykem, že zde byl velitel. Mrzí mě, že tady nikdo není. Chtěl jsem se 
zeptat, zda se bude něco dělat s prodáváním drog? Což není věcí naší Městské policie.  
Starosta – mám informaci, je to rozpracováváno, týká se to několika krajů. Mělo by se to 
v dohledných dnech spouštět. Víc nevím. Taky mi to vadí, pořád si na to lidé stěžují, bohužel 
nejsme schopni s tím teď nějak výrazně pohnout. Můžu se zeptat plk. Bauera.   
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Charvát – je pozitivní, že v nejbližších týdnech nebo měsících se s tím něco dělat bude.  
Beyer – měli jsme zástupce policií na samosprávné komisi, kdy jsme projednávali problémy 
okrajových částí. Poprosil bych je, pokud budou spolupracovat se školami, ať upozorní žáčky 
na to, že kázeň přecházení školáků je katastrofální. Dále jsem chtěl slyšet, abych mohl 
odpovědět občan, jestli se situace v Boršově zlepší nebo nezlepší. Víme o pachatelích, kteří 
vykrádají domy. Nervozita je velká, spousta lidí začne dělat opatření taková, že by mohlo 
dojít k průšvihu. Nevíme, kdy kdo nám domů vleze. Nevím jak s lidmi jednat, nemám je jak 
uklidnit.  
Izák – volejte policii na kde co, co vás znepokojuje. Nemám pravomoc nad státní policii, ale 
domnívám se, že to dobře funguje.  
Beyer – ví se o třech skupinách lidí.  
Starosta – když se něco ví, neznamená to, že jsou důkazy. 
Bláha – mohu mluvit jen za MěP. Vše je otázkou prokazování takového činu, ač se můžeme 
domnívat nebo vědět, které osoby to jsou. Mohu uvést to, že se chystá ve spol. MěP a PČR 
akce na Boršovskou lokalitu, kterou se budeme snažit opakovat. Je to otázkou práce PČR. 
Přecházení dětí – v materiálech máme zprávu o věnování se prevenci. Věnujeme se tomu.  
Starosta – Boršovu je opravdu potřeba se věnovat více než obvykle.  
 
Pro vzít na vědomí – 18, 1 se zdržel  
Přijato usnesení č. 760/Z/170214  
 
Různé: 
Starosta – na Svitavské ulici je problém se stromem. Jsme nuceni okamžitě uzavřít ulici 
Svitavskou.  
Horčíková – během víkendu se propadla hlína u stromu vysokého asi 25 m. Situace je vážná.  
Naše technika nestačí, zavolali jsme hasiče ze Svitav, těm se do zásahu z důvodu vysoké 
rizika také nechtělo. Nelze kácet jednorázově, musí se to postupně ořezávat, takže zítra v 8 
začne práce, pro tuto chvíli jsme uzavřeli Svitavskou i pro chodce.  
Starosta – hrozí i odpojení elektřiny.  
Horčíková – je to asi osmý strom od pekárny, budou to muset lidé obcházet.  
Starosta - je to vyznačeno, bude to hlášeno rozhlasem.  
 
Mička – chci se vrátit k informaci z lednového MTZ - výzva zastupitelům. Kdo se za tou 
výzvou skrývá? Je to stanovisko TM nebo je to na základě podnětu vedení města?  
Starosta - Je to z vedení města reakce na novelu tiskového zákona. Dozvěděli jste se, že tu 
možnost máte. Kdo a jak ji využije je na každém.  
Mička – zarazilo mě, z čeho dovozujete negativní zkušenosti z minulého období? Jestli strana 
TOP 09, za kterou hovořím nepostupovala korektně v rámci předvolební kampaně, troufám si 
tvrdit, že to tak nebylo. Jestli vedení města mělo dojem, že jsme byli v něčem špatní, měli 
jsme to vědět dříve. Vím, že vyšla novela, ale formulace v daném článku byla nešťastně 
zvolena. Myslím si, že stačilo uvést, že je zákon v platnosti a že mají členové zastupitelstva 
právo zveřejňovat informace v periodickém tisku.    
Starosta – nejsem si vědem, že by to bylo tak, jak to naznačuješ.  
Mička – cituji „Vzhledem k letošnímu volebnímu roku, v souvislosti s negativními 
zkušenostmi s etikou předvolebního boje v našem městě, vyzýváme politické strany…“ tohle 
bylo nešťastně zvolené.  
Starosta – žádný takový úmysl nebyl, dovoluji si částečně souhlasit, že ta formulace mohla 
být jiná.  
Mačát – nevím proč si to bereš osobně. TOP 09 tam zmíněno nebylo. Je to obecně a z důvodu 
toho, co se stalo.  Kdo má zájem korektní informace zveřejnit, tak je tam dejte.  
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Beyer – kritika na dodávání zpravodaje. Tento měsíc byl dodán 5.2. Máme se s tím smířit? 
Chci Vás pozvat na dětský karneval a trubičkový ples.  
 
Žáček – stala se veselá historka v rámci smutného obřadu - pohřeb manželů Zahradníkových. 
Od prosince poměrně dost peněz. Záchod je asi v obřadní síni, ale pouze pro rodiny.Veřejnost 
musí vyběhnout ven. Hovořil jsem s Josefem Dvořákem, záchod nefunguje, protože by 
zamrznul.  
Horčíková – je to tak, záchod je k dispozici v letním období. Toika by byla vhodná, ale musí 
to být dostupné pro výměnu. 
 
Ošťádal – také se mi nelíbí některé články ve zpravodaji. Asi před rokem nám bylo vytknuto, 
že se nezúčastňujeme veřejných jednání. Jednak chodíme do práce a jednak, když vidíme, že 
je přítomno 40 lidí z úřadu a asi 5 občanů a možná klienti Domečku, tak si myslím, že to 
nejsou nejdůležitější občané. Naše práce je být na zastupitelstvu a projevovat své názory tady.  
Starosta – nebudu se pitvat v tom, co bylo před rokem.  
 
Charvát – k připomínce p. Žáčka - byl bych nerad, abychom vynakládali peníze v rámci 
jednorázové akce. Kolik těch pohřbů je? Budeme řešit výstavbu a údržbu záchodu. Nemyslím, 
že by v minulosti byly na všech hřbitovech záchody.  
 
Stejný – k tomu co bylo řečeno, ke kácení stromu na Svitavské – již rok se bavíme o kácení 
stromů na Palackého, je tam lípa napadená houbou na přístupové cestě k ZŠ. Dva typy pro p. 
Bláhu – když jsem šel na dnešní jednání ZM, tak na ul. Ztracené parkovalo 5 aut – 2 
parkovací karty z roku 2012 a na zbylých 3 nic. Je zde tolik značek a málo která je 
dodržovaná. Úsek z ulice Školní a vjezd do Palackého ulice. Při vjezdu je zakázaný průjezd. 
Zkuste si tam postavit auto o půl osmé ráno.  
Starosta – zaměří se na to. Ráno jsou kontrolovány přechody.  
 
Jílek – pokud chcete některou ulici zjednosměrnit, tak to dejte do zpravodaje. Jsem zvyklí 
jezdit z Brněnské na Údolní. Najednou tam je značka. Nepřemýšleli jste o tom umístit na Ol. 
nebo na radnici umístit poštovní schránku Městského úřadu? Občas se mi stane, že nesu dopis 
a zjistím, že je pátek půl druhé a nemám to kam dát.  
 
Starosta – zveřejňovat všechny úpravy není možné. Co se týká schránky, památkáři nám 
nedovolí dávat na fasádu radnice schránku. Je rozvrh úředních hodin, tak není od věci 
docházet v době, kdy otevřeno je.   
 
Jednání zastupitelstva města bylo ukončeno v 17:00 hod. 

 
V Moravské Třebové, 17.02.2014 
Zapsala: Bc. Petra Jiroušová   
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
RNDr. Ošťádal …………………….. 
 
Ing. Mička        …….………………. 

JUDr. Miloš Izák 
      starosta města 


