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Zápis 
 

ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo 4. června 2012 v zasedací místnosti 
městského úřadu na ul. Olomoucké od 15 hodin. 

 
Přítomni: 16  členů – dle prezenční listiny, p. tajemník MěÚ 
 
Omluveni: p. Václav Žáček, PaedDr. Hana Horská, p. Zdeněk Stupka, Mgr. Peter Kopunecz, 
Ing. Rudolf Rada  
 
Předsedající: JUDr. Miloš Izák  
 
Zapisovatelka: Petra Jiroušová 
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 400/Z/040612 – 440/Z/040612 
 
Ověřovatelé zápisu: p. Josef Odehnal, PaedDr. Pavlína Baslerová 
Pro zvolení ověřovatelů zápisu  – 16  
 
Návrhová komise: RNDr. Josef Ošťádal, pí Ludmila Koláčková, p. Miloš Beyer  
Pro zvolení návrhové komise – 16  
 
 
Před začátkem řádného zasedání zastupitelstva města proběhlo předání Ceny města Moravská 
Třebová panu Rudolfu Mánkovi.  
 
Starosta města přivítal zastupitele, občany a zaměstnance městského úřadu na jednání 
zastupitelstva města. Zastupitelstvo bylo řádně svoláno 30.5.2012 a informace o místě a době 
konání zasedání a navrženém programu byla zveřejněna na úřední desce MěÚ 10.4.2012 a 
následně na výlepových plochách, tedy v souladu se zákonem o obcích. Na zasedání 
zastupitelstva města je přítomno 16 členů zastupitelstva, což činí nadpoloviční většinu a  
zastupitelstvo je usnášeníschopné.   
 
Starosta města předkládá program: 
 

1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města  
1/1. Seznam nemovitostí na území města, které nejsou napojeny na stávající systém 
kanalizace včetně systému kontroly  
1/2. Vyhodnocení efektivity PCO ve vazbě na nárůst počtu strážníků městské policie a 
rozpočet města  
1/3. Přehled projednaných a odsouhlasených změn v projektu Město Moravská Třebová – 
odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV  
1/4. Doporučení kontrolního výboru schválená zastupitelstvem města 12.3.2012  
1/5. Stanovisko k doporučení kontrolního výboru  
2. Zápis z jednání kontrolního výboru dne 23.5.2012  
3. Zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města  
4. Jednání finančního výboru zastupitelstva města  
5. Závěrečný účet a rozbor hospodaření města Moravská Třebová za rok 2011  
6. Rozbor hospodaření města k 30.4.2012 a návrh rozpočtových úprav  
7. Finanční příspěvek  
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8. Smlouva o poskytnutí investiční dotace TJ Sokol Boršov  
9. Smlouva o poskytnutí investiční dotace Nemocnice následné péče Moravská Třebová  
10. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Občanskému sdružení Bonanza  
11. Smlouva o poskytnutí členského příspěvku Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska 

v roce 2012  
12. Dotace z fondu rozvoje bydlení  
13. Změna termínu vyúčtování poskytnuté investiční dotace – Aeroklub Moravská 

Třebová, o. s.  
14. Úhrada nákladů za dojíždějící žáky  
15. Rozpočtový výhled města na období 2013-2018  
16. Zahraniční služební cesta do Göppingenu  
17. Odprodej bytové jednotky 807/5 na ul. Školní č. o. 4 z majetku města v dobrovolné 

dražbě  
18. Prodej pozemku parc. č. 2203/2 a 2203/3 vše v obci a k. ú. Moravská Třebová, Rybní 

náměstí  
19. Převod pozemků do vlastnictví Lesů ČR  
20. Oprava v usnesení rady města č. 2129/R/260312 a zastupitelstva města č. 

384/Z/160412  
21. Návrh podání žádosti o bezúplatný převod pozemku od PF, ČR kat. území Boršov u 

Moravské Třebové   
22. Nabytí Artefaktů do majetku města  
23. Služební cesta – cykloexkurze do Německa 
24. Závěrečný rozpočet DSO Českomoravské pomezí  

 
Pro navržený program jako celek – 16  
Přijato usnesení č. 400/Z/040612  
  
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 – na minulém ZM se bavilo o dodržování rychlosti v Sušicích – „děkuje“ 
starostovi, že tam poslal policii. Další připomínky bude posílat písemně na město a na ZM už 
nevystoupí.  
Bláha – v minulosti bylo provedeno několik měření. Žádný znatelný problém shledán nebyl.  
Nechutová – nikoho tam nikdo neviděl.  
Starosta – chtěla jste měřit úsek od mostu k průmyslové zóně a ne po silnici druhé kategorie.  
Nechutová – myslím na dvojce.  
Bláha – na této komunikaci měření neprovádíme, protože komunikace je ve špatném stavu a 
nebylo by to vhodné.   
Starosta – přimlouvá se za namátkové měření.  
Baslerová – nedá se tam více než 30 jet, měření je zbytečné.  
 
Bohatec – dorazila ke mně informace, že se má jednat o prodeji budovy, kde sídlí tiskárna 
Crha, je to pravda?  
Dále chci hovořit o firmě Syner, která buduje kanalizaci v Sušicích. Jednal jsem se 
stavbyvedoucím firmy, ale výsledky nejsou žádné. Jedná se o přejezdy těžkou technikou přes 
hřiště. Po deštích je to hřiště v katastrofálním stavu.  
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Starosta – objekt tiskárny a ubytovny - vzhledem ke špatnému stavu přemýšlíme o prodeji 
celého objektu. Náklady na opravu bude město těžko nacházet.  
Stav s firmou – je třeba komunikovat se správcem stavby panem Staňkem a členy výrobního 
výboru. Souhlasím, že s hřištěm je třeba jednat rychle. Požádal bych kolegu Netolického, aby 
se situace na hřišti vyřešila.  
 
Bohatec – v jakém stádiu se nachází jednání s majiteli obchodů na ul. Cihlářova – zásobování. 
Jak se bude zásobovat, když bude ulice Cihlářova uzavřena.  
Starosta – Cihlářova ulice se neuzavřela. Loni se položila nová dlažba a kvůli těžkým vozům 
je topase rozbité. Je nastaven zákaz vjezdu nad 3,5 tuny. Není možné povolit takové 
zásobování, když je možný přístup ze zadního traktu. Musí najít způsob, jak zásobovat jinak.  
 
Stejný – hřiště – souhlas přejíždění po hřišti byl dán za předpokladu, že bude sucho. Po 
deštích jsem se jel podívat na místo samé a obnovili jsme uzávěru. Stavbyvedoucí dostal zápis 
do stavebního deníku, že to musí ještě dnes napravit. Měl přivézt drť na dorovnání a zbývající 
plochu oset. Teď odpoledne jsem se tam nedostal, takže nevím, v jakém stavu to je.  
Bohatec – dopoledne mi bylo řečeno, že ty Tatry tam jezdit nebudou, ale potom na hřišti 
Tatry opět projeli. Nikdo s drtí tam nebyl.   
 
Charvát – chce poděkovat za odvahu zarazit vjezd aut na Cihlářovu. Ta ulice byla dělaná jako 
pěší zóna. Doufám, že to vydrží. Stejně se všechny obchody zásobují dodávkama.  
 
Tisk č. 1 – Informace o plnění usnesení zastupitelstva města  
Pro vzít na vědomí předloženou zprávu – 16  
Přijato usnesení č. 422/Z/040612 
 
Tisk č. 1/1 – Seznam nemovitostí na území města, které nejsou napojeny na stávající systém 
kanalizace včetně systému kontroly  
Mička – děkuji za seznam, jaký bude další postup?   
Starosta – půjde se cestou práva. Kdo se nepřipojí bude zkoumáno kontrolním systémem ze 
strany životního prostředí.  
Brettschneider – v pátek bude jednání na VHOSu s Ing. Mikulkovou a Ing. Báčou, kde tuto 
otázku budeme diskutovat a ZM bude informováno.  
Starosta – všem vlastníkům byl odevzdán dopis a dotazník jak likvidují splaškové vody.   
Pro vzít na vědomí předložený seznam – 16  
Přijato usnesení č. 423/Z/040612 
 
Tisk č. 1/2 – Vyhodnocení efektivity PCO ve vazbě na nárůst počtu strážníků městské policie 
a rozpočtu města  
Mička – na FV nás zajímalo, jestli je město schopno zajistit z provozu PCO nárůst strážníků 
MěP. Vyplývá, že příjem zajistí náklady na nárůst počtu strážníků – tato informace se 
nepotvrdila, nepokryje to. To v tom matriálu mělo být.  
Starosta - přísun nových klientů není konečný a postupně narůstá. To jestli vyděláme na ty 
dva strážníky není rozhodující. Rozhodujícím je fakt, že ta služba funguje.  
Ošťádal – chtěl jsem se na tu novelu zeptat. Je tu napsáno, že MěP to neprovozuje, takže to 
neprovozuje nikdo, je to automat, tak proč se to zvyšovalo, když jsou na mobilu.  
Starosta – když jsme to zřizovali, nebyla představa, že strážníci tam budou sedět na monitoru. 
Věděli jsme, že to bude na mobil hlídky, která je ve službě. S tímto bychom obstáli i proti 
tomu novému zákonu. MěP to neprovozuje, pouze obsluhuje.  
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Ošťadal – u ostatních města MěP to je tak, že tam někdo sedí a řídí centrální pult a rozděluje 
práci strážníkům v terénu.  
Starosta - předpoklad byl nárůst o 3, přibrali jsme 2. Třetí se zatím přibírat nebude, není to o 
fyzické obsluze. Když nejsou nepřítomnosti, je tam velitel, který na monitory kamer a PCO 
dohlídne.  
Bláha – současný počet byl navýšen proto, abychom byli schopni službu poskytnout 
nepřetržitě 24 hodin i v neděli. Pult je automatizovaný – přijde zpráva na mobil hlídky, 
nemusí se navyšovat o dalšího strážníka.  
Starosta – stav stržníků v okolních městech je mnohem vyšší. To si zatím nemůžeme dovolit.  
Pro vzít na vědomí předloženou zprávu – 16 
Přijato usnesení č. 424/Z/040612  
 
Tisk č. 1/3 – Přehled projednaných a odsouhlasených změn v projektu Město Moravská 
Třebová – odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV  
Pro vzít na vědomí předložené informace, Pro vzít na vědomí měsíční zprávu, Pro vzít na 
vědomí stanovisko projektanta – 16  
Přijata usnesení č. 425/Z/040612, 426/Z/040612, 427/Z/040612  
 
Tisk č. 1/4 – Doporučení kontrolního výboru schválená zastupitelstvem města 12.3.2012  
Pro vzít na vědomí předložená stanoviska – 16 
Přijato usnesení č. 428/Z/040612  
 
Tisk č. 1/5 – Stanovisko k doporučení kontrolního výboru  
Horáková – kam bude přesunuta jídelna I. ZŠ? 
Starosta – to je předčasné. Je prognóza 4-5 let, že budova ještě vydrží.  
Mačát – zatím je to pracovní diskuse, strategický výbor doporučuje zabývat se prodejem, 
zatím se nic nerozhodlo.  
Starosta – z Josefské byli ubytovaní přesunuti na Brněnskou.  
Pro vzít na vědomí předložené stanovisko – 16  
Přijato usnesení č. 429/Z/040612 
 
Tisk č. 2 – Zápis z jednání kontrolního výboru dne 23.5.2012 
Odehnal – je třeba schválit i plán kontrolní činnosti.  
Zemánek – není to v návrhu usnesení. Že je to v příloze, to není podstatné pro hlasování 
zastupitelstva.  
Odehnal – doplnění usnesení – ZM schvaluje plán kontrolní činnosti.   
Pro vzít na vědomí zápis, Pro schválit předložený plán - 16  
Přijato usnesení č. 430/Z/040612, 421/Z/040612  
 
Tisk č. 3 – Zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města  
Mačát – zabývali jsme se nákupem pozemku pod hotelem Morava – jestli o tom uvažovat a za 
jakou cenu. Majitel nabízí pozemek za 2 miliony. Výbor doporučuje ucházet se o pozemek za 
cenu max. 1 milion. Usnesení - schválit nákup za 1 milion korun. Další návrhy mohou přijít. 
Pokud to schválíme, je možné, že se nedohodneme.  
Starosta – doneslo se mi, že město chce koupit tento pozemek, bylo to v médiích, tato 
informace je velmi předčasná.  
Ošťádal – mě se v zápise nelíbí formulace, že by se do budovy na ČSA přemístilo CVČ z ul. 
Komenského. Co se týká tohoto návrhu – bojovat o cenu – může to být 1,2 nebo 1,3 … ale jen 
do milionu se mi zdá krátkozraké, objekt je v jádru města.  
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Krejčí – souhlasím s tím, že by se měl pozemek koupit. Milion je rozumná cena za 
předpokladu, že by si to tam majitel měl uklidit a dát do pořádku. Na druhou stranu co s tím, 
když to koupíme za milion? K přesunu Domečku atd. je předčasné, nebylo ještě řečeno, co se 
udělá s městským školstvím.  
Mačát – návrh je výboru max. 1 milion. Pokud to má být jinak, je třeba to nadefinovat. 
Využití objektů byla první diskuse k tomu, bude se v tom pokračovat.  
Starosta - jedna věc je koupit a druhá co s tím. Když nevíme co s tím, tak proč to akceptovat. 
Je čas na hlasování.  
Mačát – slíbili jsme majiteli, že mu zítra dáme vědět.  
Starosta - doporučuji se shodnout na nějaké hranici.  
Charvát – já jsem zastáncem to nekupovat. Nemusí město stavět všechno.  
Mička – návrh byl schválit cenu 1 milion?  
Starosta – jako akceptovatelná cena 1 milion.  
Mička – uložit radě jednat s majitelem o cenu max. 1 milion. Schvalovat přímo nákup mi 
přijde předčasné.  
Protinávrh - ukládá radě města jednat o ceně odkupu ve výši max. 1 milion korun.  
Mačát - je to rozumné, jde o to, abychom mu měli co sdělit.  
Starosta – doporučuji to uložit vedení města, ne radě města.  
Stejný – jestliže chci rozhodovat o tom, co tam bude a co ne, tak na to nemá nikdo páky, jen 
vlastník. 
Mička – zm ukládá vedení města za cenu max. 1 milion korun.  
Ošťádal - je pojem „ukládá vedení města“ akceptovatelný pojem? Uložil bych to starostovi 
města.  
Starosta – já tady v nadcházejících dnech nebudu, je třeba, aby jednali místostarostové.  
Krejčí – přesto by tam mělo být ukládá starostovi. Vedení není orgán. 
Pro vzít na vědomí zápis – 16  
Přijato usnesení č. 431/Z/040612 
 
Tisk č. 4 – Jednání finančního výboru zastupitelstva města  
Pro vzít na vědomí zápis, Pro uložit radě zabývat se doporučeními – 16  
Přijata usnesení č. 432/Z/040612, 438/Z/040612 
 
Tisk č. 5 –Závěrečný účet a rozbor hospodaření města Moravská Třebová za rok 2011  
Pro vzít na vědomí závěrečný účet, Pro schválit závěrečný účet, Pro schválit vypořádání 
hospodářského výsledku – 16  
Přijata usnesení č . 433/Z/040612, 401/Z/040612, 402/Z/040612 
 
Tisk č. 6 – Rozbor hospodaření města k 30.4.2012 a návrh rozpočtových úprav  
Pro schválit příděl do sociálního fondu, Pro vzít na vědomí rozbor, Pro schválit souhrnnou 
rozpočtovou úpravu - 16 
Přijata usnesení č. 403/Z/040612, 434/Z/040612, 404/Z/040612 
 
Tisk č. 7 – Finanční příspěvek  
Ošťádal - nemám nic proti tomu, ale mělo by to jít radou, FV a pak na ZM. V žádosti není nic 
akutního. Jedno děvče postoupilo do Francie, to je v říjnu. 
Dávám návrh na odložení tisku.  
Beyer – minulý týden vybojovali mažoretky postup na mistrovství republiky, které je příští 
týden v Poděbradech.  
Starosta – chápu, že je třeba proceduru zachovat, ale v tomto případě se připojuji to schválit 
dneska. Je třeba tohle podpořit. Jde o propagaci města.  
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Odehnal – reprezentují nás jako město a my tady hlasujeme o pár korunách.  
Starosta – mažoretky doplňují program na akcích města.  
Baslerová – nemyslím si, že je tady někdo, kdo by jim to nechtěl dát. A nebylo by vhodné to 
zdržovat tu platbu. Navrhuji to schválit teď.   
Protinávrh odložit – pro 1, proti 10, zdrželi se 5  
Pro schválit rozpočtové opatření – 14, zdrželi se 2  
Přijato usnesení č. 405/Z/040612  
 
Tisk č. 8 – Smlouva o poskytnutí investiční dotace TJ Sokol Boršov  
Pro schválit uzavření smlouvy – 16  
Přijato usnesení č. 406/Z/040612  
 
Tisk č. 9 – Smlouva o poskytnutí investiční dotace Nemocnice následné péče Moravská 
Třebová  
Pro schválit uzavření smlouvy – 14, zdrželi se 2  
Přijato usnesení č. 407/Z/040612  
 
Tisk č. 10 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Občanskému sdružení Bonanza  
Pro schválit uzavření smlouvy – 13, zdrřeli se 3 
Přijato usnesení č. 408/Z/040612  
 
Tisk č. 11 – Smlouva o poskytnutí členského příspěvku Regionu Moravskotřebovska a 
Jevíčska v roce 2012  
Pro schválit uzavření smlouvy – 16  
Přijato usnesení č. 409/Z/040612  
 
Tisk č. 12 –Dotace z fondu rozvoje bydlení  
Pro schválit návrh poskytnutí dotace – 16  
Přijato usnesení č. 410/Z/160412  
 
Tisk č. 13 – Změna termínu vyúčtování poskytnuté investiční dotace – Aeroklub Moravská 
Třebová  
Jílek – jak to proběhne prakticky? Dotace bude čerpána až v příštím roce, schvalujeme nějaký 
závazek.  
Starosta – já mám zato, že peníze už mají. Nezdařilo se VŘ, ale peníze už mají.  
Mička – poskytli jsme jim peníze a co dál? Mají už veškeré řízení realizováno? Aby nedošlo 
k tomu, že si nechávají zhodnocovat naše prostředky.  
Starosta – věřím, že tenhle záměr není. Ale je pravdou, že peníze mají a mohou s nimi 
disponovat. Nezbývá, než jim vyhovět, to výběrové řízení musí být akorát. I nám občas bývá 
něco vytýkáno.  
Charvát – ptal jsem se na to Ing. Bajzika, ale vytkli jim, že měli příliš přísné výběrové řízení a 
zkrátili jim dotaci – radši zopakovali výběrové řízení. Je to občanské sdružení, není to žádná 
firma.  
Jílek – jde o to, v kterém okamžiku dotaci vyplácíme. A ne poslat jim to na účet a čekat na 
vyúčtování. Bylo to asi zbytečně dopředu.  
Mačát – je to těžké to podmiňovat tím, že je dokončeno výběrové řízení. Máme právo 
rozhodnut jim to neprodloužit nebo po nich chtít úkory, ale nekomplikoval bych to.  
Pro schválit posunutí termínu – 16  
Přijato usnesení č. 411/Z/040612  
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Tisk č. 14 – Úhrada nákladů za dojíždějící žáky  
Starosta bude jednat o zvýšení částky se starosty okolních obcí.  
Jílek – jaká je platební morálka obcí?  
Buriánková – bezproblémová.  
Pro schválit uzavření dohod – 16  
Přijato usnesení č. 412/Z/040612  
 
Tisk č. 15 – Rozpočtový výhled města na období 2013-2018  
Pro schválit rozpočtový výhled – 16  
Přijato usnesení č. 413/Z/040612  
 
Tisk č. 16 – Zahraniční služební cesta do Göppingenu  
Ošťádal – není to setkání starostů, ale sejdou se tam stovky odsunutých. Starostové tam 
nehrají významnou roli. Jsem pro, aby tam starosta jel. Je to jiné než návštěva partnerských 
měst.  
Pro schválit zahraniční služební cestu – 16  
Přijato usnesení č. 414/Z/040612  
 
Tisk č. 17 – Odprodej bytové jednotky 807/5 na ul. Školní č. o. 4 z majetku města 
v dobrovolné dražbě  
Stejný – objektů bylo v dražbě víc, bylo by dobré zamyslet se nad vyvolávacími cenami.  
Pro vzít na vědomí výsledek dražby – 16  
Přijato usnesení č. 435/Z/040612  
 
Tisk č. 18 – Prodej pozemku parc. č. 2203/2 a 2203/3 vše v obci a k. ú. Moravská Třebová, 
Rybní náměstí  
Pro schválit prodej pozemku – 16 
Přijato usnesení č. 416/Z/040612  
 
Tisk č. 19 – Převod pozemků do vlastnictví Lesů ČR  
Pro schválit smlouvu – 16 
Přijato usnesení č. 417/Z/040612 
 
Tisk č. 20 – Oprava v usnesení rady města č. 2129/R/260312 a zastupitelstva města č. 
384/Z/160412  
Pro zrušti své usnesení č. 384/Z/160412 
Pro schválit směnu pozemků – 16  
Přijata usnesení č. 440/Z/040612, 418/Z/040612  
 
Tisk č. 21 – Návrh podání žádosti o bezúplatný převod pozemku od PF, ČR kat. území 
Boršov u Moravské Třebové  
Beyer – potřeboval bych vědět, ve které je to lokalitě.  
Ošťádal – je možné získat zadarmo pozemek a pak ho následně prodat? 
Mazalová – pokud to jsou pozemku určené k bydlení, PF je převede obci a ta ho může prodat.  
Pro schválit podání žádosti – 16  
Přijato usnesení č. 419/Z/040612  
 
Tisk č. 22 – Nabytí Artefaktů do majetku města  
Pro schválit prohlášení města – 16 
Přijato usnesení č. 420/Z/040612  
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Tisk č. 23 – Služební cesta – cykloexkurze do Německa  
Krejčí – chci se zeptat jak nám tyto poznatky pomůžou v Moravské Třebové?  
Starosta – na toto odpovědět neumím. 
Brettschneider – co to přinese starostovi Rousínova? Jedou tam lidé z celé republiky, jede tam 
národní koordinátor nemotorové dopravy. Co se týče cyklostezek by to bylo příhodné, není to 
na náklady města. Budou tam lidé, kteří chtějí dělat něco kolem nemotorové dopravy a 
cyklostezek. Proč se nepodívat, jak to dělají v jiných městech?  
Pro schválit služební cestu – 16  
Přijato usnesení č. 415/Z/040612  
 
Tisk č. 24 – Závěrečný účet DSO Českomoravské pomezí  
Pro vzít na vědomí závěrečný účet – 16  
Přijato usnesení č. 436/Z/040612 
 
Různé: 
Beyer – dostali jsme konečně zpravodaj a kyvadlová doprava na Hřebeč, bylo by možné to 
vzít přes Boršov?  
Starosta – jízdní řád je nastaven na každou lichou hodinu a nepočítá s Boršovem.  
Brettschneider – je pravda, že jsem o Boršovu neuvažovali. Můžeme se s panem Matochou 
domluvit, ale objízdná trasa by se zvětšila, moc tomu naději nedávám.  
Starosta – byl bych rád, abyste se tam zajeli podívat. Program se povedlo nastavit pestrý a 
kvalitní.  
 
Mička – na minulém jednání jsme se bavili o modernizaci ČOV o změně dokumentace 
související s protlak na kraji Borošva. Požadoval jsem zprávu provozovatele VHOSu – žádám 
o doplnění materiálu.  
Starosta – 12. června bychom se to měli dozvědět.  
 
Beyer – na příští ZM podat zprávu – děti z určitých rodin se potulují po Boršově, nechodí do 
školy. Rád bych věděl, jak se k tomu postavíme. Takto si vychováváme problémové děti.  
Další dotaz – nebylo by možné udělat přechod pro chodce u ISŠ na Brněnské?  
Václavík – zřízení přechodu v nepřehledném místě ještě zhorší situaci. Vodorovné značení 
ano, ale ne přechod.  
Starosta - zpomalovací práh?  
Václavík – není to naše silnice – omezení schvaluje kraj.  
Starosta – bude to uloženo odboru dopravy. 
Charvát – když ta silnice byla nová, SUS tam značila pozor děti.  
Mička – vodorovné značení se kreslí pořád. Základní problém je nedodržování rychlosti. Je to 
možná otázka monitoringu.  
 
Horáková – na některém z předchozích jednání padl návrh Ing. Nechutové o zřízení 
volejbalového hřiště v Sušicích. Takové hřiště existuje u bytovek 137 - 139, není využívané, 
je to zbytečný požadavek. 
Starosta – dejte doporučení do rady města za samosprávu.   
 
Odehnal – dotaz – sdružení R43 – jsou nějaké informace? Zástupce by měl dát právu do ZM.  
Starosta – kromě petice je to na mrtvém bodě, závisí to na územním rozhodnutí Brna.  
Krejčí – měli bychom redukovat ten příspěvek co jsme schválili.  
Starosta – příspěvek je na mikroregion MTJ – není to R43.  
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Koláčková – poprosila vedení města, jestli by mohlo jednat s Billou. Zmenšil se prostor a auta 
couvají přímo před vchodem a je otázka času, kdy se tam něco stane.  
Starosta – nemám informaci, o problémech, bylo to takto rozhodnuto radou. Nevidím důvod 
něco řešit. Nechtěli jsem, aby se občané vyhýbali placenému parkování v centru města.  
Koláčková – byla jsem svědkem toho, jak auto manévrovalo před vchodem.  
Stejný – toto opatření schvaluju. Kdo jezdí nakupovat ví, že byl problém zaparkovat.  
Ošťádal – vím, že parkování u Billy jsem inicioval já, ale pokazilo se to tím, že cena za 
parkování je vysoká. Podívejte se, jak vypadá ul. Svitavská. Aut bude přibývat, pokud tu bude 
Tesco.  
Starosta – za hodinu si stihne každý nakoupit. Spíš řeknu, že 5 korun na náměstí je málo.  
Brettschneider – připravujeme návrhy změn, co se týká stání, vytipujeme lokality, kde by se 
dalo rozšířit parkování.   
Charvát – nezdražujte prosím parkování na náměstí. Centrum města umírá, chodí tam čím dál 
méně lidí. Plocha na zřízení dalších míst je dostatečná. Pokračujme u Billy přes bývalou 
tržnici.   
Ošťádal – cena na náměstí je taková, aby tam auta byla.  
Starosta – beru to vše na vědomí.  
  
Starosta - chci vás pozvat na Městské slavnosti 9. června na náměstí. 
Starosta – na ul. Hřebečské nefunguje rozhlas.  
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
 
PaedDr. Pavlína Baslerová  
 
 

JUDr. Miloš Izák 
  starosta města 

 
 
Josef Odehnal       


