
Město Moravská Třebová

1

Zápis
ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo 10. března 2014 v zasedací místnosti 
městského úřadu na ul. Olomoucké od 15 hodin.

Přítomni: 21 členů – dle prezenční listiny, tajemník MěÚ  

Předsedající: JUDr. Miloš Izák, starosta 

Zapisovatelka: Bc. Petra Jiroušová 

Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 762/Z/100314 – 787/Z/100314 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Muselík, pí Koláčková 
Pro zvolení ověřovatelů zápisu  – 20, 1 se zdržel 

Návrhová komise: p. Stupka, Ing. Mička, RNDr. Ošťádal 
Pro zvolení návrhové komise – 20, 1 se zdržel 

Starosta města přivítal zastupitele, vedoucí odborů a občany. Zastupitelstvo bylo řádně 
svoláno 05.03.2014 a informace o místě a době konání zasedání a navrženém programu byla 
zveřejněna na úřední desce MěÚ 05.03.2014 a následně na výlepových plochách, tedy 
v souladu se zákonem o obcích. Na zasedání zastupitelstva města je přítomno 21 členů a
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 

Starosta města předkládá program:

1. Zpráva o vyřízení dotazů a podnětů členů zastupitelstva města 17.02.2014
2. Zápis z jednání kontrolního výboru 26.2.2014
3. Zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města 
4. Zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města  
5. Rozpočet města na rok 2014 
6. Smlouvy o poskytnutí investičních dotací a provozních příspěvků z rozpočtu města 

v roce 2014 
7. Vnitřní předpis č. 3/2014 Pravidla pro schvalování účetní závěrky města Moravská 

Třebová 
8. Bezúplatný převod pozemků parc. č. 2630/8, 1193/19 a 1194/42 vše v obci a k. ú. 

Moravská Třebová, ul. Nová
9. Návrh na zrušení směrnice č. 7/2007 o prodeji bytů 
10. Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování Udánek, 

Sušic, Boršova a modernizace ČOV“  

Schválení programu: 
Pro schválit program – 21
Přijato usnesení č. 762/Z/100314 

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 zvukový záznam, který bude 
k dispozici na webových stránkách města. 
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Připomínky a náměty, občané:
Bez připomínek. 

Tisk č. 1 - Zpráva o vyřízení dotazů a podnětů členů zastupitelstva města 17.02.2014
Charvát – bod 1 - sešli jsme se s místostarostou a Ing. Mičkou. Ing. Mačát s námi probral 
uzavřené dodatky a mluvili jsme o dodatku č. 5. Nevím, co znamená dopracováno. S názorem 
pana místostarosty jsme se s Ing. Mičkou neztotožnili. Pokud původní mandátní smlouvu 
schvalovalo ZM, tak si myslíme, že dodatky by mělo také schvalovat ZM. Nejedná se o malé 
částky. 
Mačát – je to ve stavu dopracovávání, na radě jsme se dohodli, že si vyžádáme právní 
posouzení, finanční výbor to projedná a bude to předloženo. 

Pro vzít na vědomí – 19, 2 se zdrželi 
Přijato usnesení č. 778/Z/100314 

Tisk č. 2 - Zápis z jednání kontrolního výboru 26.2.2014
Zemánek, navrhuji spojit v jedno usnesení – bere na vědomí zápis vč. příloh. 

Pro vzít na vědomí zápis a zprávy – 21 
Přijato usnesení č. 779/Z/100314 

Tisk č. 3 - Zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města 

Pro vzít na vědomí zápis – 21 
Přijato usnesení č. 780/Z/100314

Tisk č. 4 - Zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města  
Mačát – úkol č. 2 považuji za nadbytečný/matoucí. U všech akcí, u kterých se počítá s dotací, 
tak bez dotace je nerealizujeme. Jinak tomu rozumím tak, že některé realizovat bez dotace, 
některé s dotací. Dále akce Knížecí louka – tam tomu nerozumím vůbec. V rozpočtu je 5 
milionů na realizaci první etapy – tam by mělo dojít k realizaci inline stezek, na které dotace 
nebude. Tyto doporučujeme realizovat i bez dotace. Další části jako cyklostezka pod zámkem, 
kde o dotaci žádáme, pokud dotace nebude, zvážíme jestli realizovat. Dále žádáme o dotaci na 
zeleň a na úpravu koryta potoka. Na tyto části, pokud dotace nebude, tak realizovat 
nebudeme, ale ta hlavní část – inline stezky - se realizovat bude. Pokud FV nechce realizovat 
Knížecí louku, ať to řekne rovnou. Dávám protinávrh úkol č. 2 vypustit. 
Mička – bavili jsme se o tom na FV, brali jsme to jako podnět zastupitelstvu na ušetření 
finančních zdrojů. Není to shazování žádné z akcí, které jsou v seznamu investic. Krátký 
sumář k bodům, které jsou uvedeny v zápisu. 
Bod 1. – rozpočet města - do usnesení se nedostal návrh úpravy rozpočtu v projektu oblastní 
charity. Podám pozměňující návrh. Plán činnosti FV je snad vše zřejmé. Ta poslední část –
správce stavby – FV posuzoval předložené dokumenty týkající se správce stavby a v rámci 
toho vyhodnocoval tři základní připomínky. Forma sjednané mandátní smlouvy vycházela 
z objemu asi 280 milionů finančních nákladů z projektové dokumentace. V rámci mandátní 
smlouvy bylo sjednáno, že tato cena je nejvýše přípustnou. V dalším průběhu došlo ke snížení 
a potom k navýšení ceny. Zmocnění ve smlouvě, kde se říká, že cena je nejvýše přípustnou a 
změna je možná pouze při změně sazeb DPH, tak toto ustanovení smlouvy nebylo změněno. 
Cena měla zůstat stejná, nebo mělo dojít k úpravě i v této části smlouvy. Bavili jsme se o tom, 
co je ta cena za výkon sjednaných činností. Tady se můžeme domnívat, že cena je pevně daná 
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a nepřekročitelná. To byly tři základní části z mandátní smlouvy a z toho posouzení vyplývají 
ty návrhy na usnesení. 
Zemánek – v prvním návrhu je, že ZM bere na vědomí a ukládá radě zabývat se navrženým 
doporučením. To je to z úkolu?
Mička – usnesení týkající se bodu tři, tak tam zůstává ten první bod, kdy FV doporučuje 
čerpat smluvní odměnu do výše dodatku č. 4. Je to doporučení. 
Mačát – protinávrh vypustit úkol č. 2. 
Charvát – některým lidem se na FV projekt Knížecí louka nelíbil celkově. FV v tomhle může 
ZM pouze doporučovat.
Mačát – tady se píše ukládá, ne doporučuje.  

Pro vzít na vědomí zápis – 21
Pro schválit plán činnosti – 21 
Pro uložit úkol č. 1 – 21 
Pro neukládat úkol č. 2 14, proti 5, 2 se zdrželi 
Pro uložit úkol č. 3 – 21 
Pro uložit úkol č. 4 – 20, 1 se zdržel 
Přijato usnesení č. 781/Z/100314, 777/Z/100314, 783/Z/100314, 784/Z/100314, 
785/Z/100314, 786/Z/100314  

Tisk č. 5 - Rozpočet města na rok 2014 
Mička – navrhuji rozpočtovou úpravu u OCHMT – Domeček 300 000,- a SAS 100 000,-. O 
částku 100 000,- ponížit provozní rezervu. 
Koláčková – tento návrh podporuji, sociálně slabých přibývá, podpořila bych věc, která 
pomáhá osobám, které v této skupině jsou. 
Ošťádal – není zde ani slovo o přípravě nové průmyslové zóny. Mapa PK, jaká je 
nezaměstnanost v okolí. MT 12,9 %, Lanškroun 6,3 %, Svitavy mají jen o jedno procento 
méně než my. Polička 6,8 %, Litomyšl 8 %. Jde o mikroregion. MT by se měla starat i o 
nezaměstnanost v okolních obcích. Nechci zopakovat to, co jsem říkal loni. Je to zde na 
lidech vidět. Je to nejdůležitější úkol města. Mám pocit, že je to nám jako zastupitelům jedno. 
V řadě případech to nejsou jen dlouhodobě nezaměstnaní, Romové. Já tento rozpočet 
nepodpořím, pokud zde nebude konkrétní údaj o tom, jak se budeme snažit nezaměstnanost 
snižovat. 
Charvát – k běžným výdajům bych chtěl vysvětlit položku opravy komunikací po kanalizaci.  
Kterých částí se to bude týkat? 
Starosta – týká se to Jevíčské, kde nás čeká kanalizace. 
Netolický – je to určeno na opravu především v Udánkách. Rozpočet není hotový, ale ta 
částka by měla stačit, aby se to mohlo udělat celé. 
Charvát – zarazila mě Jevíčská ve vztahu k OUSB. 
Mačát – Jevíčská je samostatná akce, bude to opravdu především v Udánkách.
Souhlasím s tím, že nezaměstnanost je velký problém, příprava průmyslové zóny je priorita č. 
1. Budeme se na výboru pro strategický rozvoj zabývat tím, abychom upřesnily kroky vedoucí 
k přípravě nové průmyslové zóny.V tomto zatím není přesný názor, zda investovat a do čeho. 
Je asi třeba vyčkat, zda bude vypsán dotační titul. Jsme rádi, že se rozšiřuje průmyslová zóna 
na západu města. Další halu připravuje Atek, staví Kayser. V lokalitě Rehau se také rozšiřuje. 
Další zóna je v Linharticích. Další možnost, jak přilákat nové investory jsou objekty ve městě 
– nemocnice, budova na ul. Nové. Musíme si říct, jestli chceme začít síťovat pozemky, které 
jsou v územním plánu. 
Ošťádal – mluvil jsem o tom i na strategickém výboru, jsem rád, že se o tom bude jednat. 
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Horská – mrzí mě, že jsi neinformován. Na krajském zastupitelstvu jsem dvakrát vyvolala 
jednání k tomu, aby nám v Moravské Třebové pomohli snížit nezaměstnanost. 
Baslerová – chtěla bych upozornit, že ne jen průmyslové zóny, ale zaměřit se i na granty na 
podporu zaměstnanosti.
Starosta – není to na rozpočtovou změnu teď. Také máme zájem připravovat prostory pro 
další investory. 
Investice: 
Jílek – navrhuji vyřadit položku č. 11 v položce investic. 
Starosta – je to výsledek toho, co očekává veřejnost. 
Mačát – chtěl jsem připomenout, že to vzešlo z veřejných projednání. Je to něco, co by městu 
prospělo . 
Baslerová – bavili jsme se o tom do oprav přidat opravy povodňových kamenů. 
Starosta – počítá se s tím v rámci regenerace památek. 
Mačát – je to v zápisu z výboru. Nemohli jsme to řešit dříve, protože to nebylo v majetku 
města. 
Příspěvky: 
Starosta  – zabývali jsme se návrhy finančního výboru, z části jsme se akceptovali, zčásti jsme 
je změnili. 
Mička – rád bych se vyjádřil k jednomu příspěvku. Nejen jako člen zastupitelstva, ale jako 
předseda cyklistického oddílu. Náš oddíl je vděčný za každý příspěvek, letos pořádáme 13. 
ročník cyklomanu a 7. ročník cyklománku, nebýt prostředků města, těžko bychom mohli něco 
takového uspořádat. Akce mají smysl, prošli jimi významní cyklisté (Leoš König, Markéta 
Hájková). V oddíle se mi špatně vysvětluje příspěvek na Cyklomaraton. Nevím co k tomu 
dodat. Je to závod, který založil místostarosta Brettschneider a je hlavním pořadatelem a je 
špatné, když se organizace takového závodu schovává za jinou osobu. My organizujeme 18 
závodů s nákladem 4 000,- na jeden závod. Tady dáváme 40 000,- na jeden závod. Doporučuji 
maximální příspěvek 20 000,- zbývající prostředky převést do rezervy města .
Oštádal – jak je možné, že jedna ZŠ má žádostí osm, druhá žádnou, třetí jednu. 
Starosta – je to věcí kdo si požádá a kdo ne. O příspěvcích do 20 tisíc rozhoduje rada města. 
Měly si školy požádat. 
Baslerová – Zbylých 20 tisíc bych doporučila dát Zelenému Vendolí. Jiný útulek zde 
nemáme. 

Protinávrh Oblastní charita – SAS 100 000 Kč - pro 8, zdrželo se 7, proti 6 – nepřijato. 
Protinávrh vyřadit položku č. 11 Knížecí louka – 4, 2 se zdrželi, proti 15 – nepřijato
Protinávrh snížit příspěvek cyklomaraton ze 40 000 na 20 000 – pro 9, zdrželo se 7, proti 5
Protinávrh zvýšit příspěvek Zelené Vendolí -  9, zdrželo se 8, proti 4 

Pro schválit rozpočet, pro schválit ukazatele, pro schválit poskytnutí finančních prostředků –
18, 2 se zdrželi, 1 proti 
Přijato usnesení č. 763/Z/100314, 764/Z/100314, 765/Z/100314

Tisk č. 6 - Smlouvy o poskytnutí investičních dotací a provozních příspěvků z rozpočtu města 
v roce 2014 
Pro schválit uzavření smluv a dodatků – 21 
Přijato usnesení č. 766/Z/100314 – 733/Z/100314 

Tisk č. 7 - Vnitřní předpis č. 3/2014 Pravidla pro schvalování účetní závěrky města Moravská 
Třebová 
Pro schválit VP – 21 
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Přijato usnesení č. 774/Z/100314 

Tisk č. 8 - Bezúplatný převod pozemků parc. č. 2630/8, 1193/19 a 1194/42 vše v obci a k. ú. 
Moravská Třebová, ul. Nová
Pro schválit bezúplatný převod – 21
Přijato usnesení č. 775/Z/100314 

Tisk č. 9 - Návrh na zrušení směrnice č. 7/2007 o prodeji bytů 
Pro zrušit VP, pro schválit vzorec – 21
Přijato usnesení č. 787/Z/100314, 776/Z/100314 

Tisk č. 10 - Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování 
Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“  
Mička – jak tato akce probíhá? 
Mačát – daří se dodržovat harmonogram, počasí je vyhovující. Zatím se nevyskytly 
závažnější problém. Zatím vypadá, že bude dodržen konečný termín. 
Charvát – změněný projekt měl uvažovat o tom, že kanalizace půjde přes pozemky Slovanu. 
Tak jestli to tak bude a pokud ano, kdy to zasáhne hřiště. 
Mačát – termín bude mimo sezónu a jednání by mělo proběhnout v krátké době. 
Charvát – byl dohodnut červenec, ale když je tak dobré počasí, aby to kvůli tomu nestálo. 
Mačát – je to o jednání, dá se to dohodnout. Může se nastoupit dřív. Nechci říkat nějaký 
závazný termín. 
Pro vzít na vědomí – 21 
Přijato usnesení č. 782/Z/100314 

Různé:
Starosta – čekají nás některé významné akce: 28. března je připraveno vyhlášení sportovce 
města. Blíží se také 19. ročník Dnů slovenské kultury. Začíná se ve čtvrtek 10. dubna. Všichni 
budete pozváni. V dubnu bude také vyhlášení osobnosti města. Na začátku května nás čeká 
Závod míru nejmladších. 
Žáček – chtěl jsem se optat vedení města. Letošní zima byla jedna z nejsušších. Je prognóza, 
která by ohrozila zásobování vodou? Je nějaký krizový plán? 
Starosta – vím jen to, co víme z médií. Zatím se s tím nepočítá. 

Baslerová – v Sušicích se za potokem objevila značka obytná zóna, nicméně tato značka nese 
i to, že se tam nemůže parkovat. Vylučuje to návštěvy, zaparkovat se tam nedá. Jde mi o to, 
jestli by se nedala udělat parkovací plocha za hasičkou a u obchodu. Jsou to jediné dvě 
lokality, kde se dá zaparkovat. 
Starosta – tuto změnu iniciovala samosprávná komise Sušice. 
Horáková – my jsme kvitovali omezenou rychlost, parkování by se mělo nějak řešit. 
Václavík – obytná zóna byla zřízena na základě požadavku

Ošťádal – proč mezi nominovanými na sportovce není Leoš König?
Starosta – aby byl oceněn, musí ho někdo nominovat. Vedení města ho ocenilo.
Mička – nominace je od cyklistického oddílu CK Slovan Moravská Třebová. 
Mačát – nezávodí za žádný klub v MT, nebude nominován, ale oceněn bude. 
Ošťádal – daleko důležitější je, jestli je to občan města, ne člen oddílu.
Mička – Leopold König je členem oddílu, byl řádně nominován, co se dělo dál nevím. 
Charvát – myslím si, že tam nebyl. 
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Koláčková – schvalovali jsme příspěvek na cyklobus, až se bude navrhovat jízdní řád, mám 
od klubu českých turistů požadavek, že cyklobus jezdí z MT pozdě. 
Mačát – cyklobus je organizován přes ČMP. Přednášíme každoročně tento návrh, ale je to 
závislé na rozpočtu. Nárokovali jsme to bezúspěšně. 
Netolický – pokud by došlo ke změně, vypadlo by to z jízdního řádu.

Krejčí – počítá se s opravou chodníku a vozovky na ul. Alšova? Jak se bude řešit možnost 
parkování na ul. Alšově, parkuje se často, nejde projet. 
Starosta – opravy chodníků a vozovky – podíváme se na to. 

Žáček – zpravodaj MTZ – vysvětlit občanům co nás čeká na ul. Jiráskově – rekonstrukce 
plynovodu. 
Starosta – s dodavatelem stavby bude jednáno o termínech.
Brettschneider – 26. března bude jednání a veřejnosti dáme včas vědět. 

Mička – úspěchy žáků ISŠ - v lednu na mezinárodním mistrovství získali dvě zlatá pásma 
v oboru kuchař a číšník/servírka. Minulí týden družstvo pokrývačů získalo první místo 
v regionální soutěži Čechy. 

Jednání zastupitelstva města bylo ukončeno v 16:30  hod.

V Moravské Třebové, 10.03.2014
Zapsala: Bc. Petra Jiroušová 

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Muselík       ……………………..

pí Koláčková        …….……………….
JUDr. Miloš Izák

   starosta města




