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Zápis 

 

ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo 1. prosince 2014 

v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké od 15 hodin. 

 

Přítomni: 20 členů – dle prezenční listiny, tajemník MěÚ   

 

Omluveni: Ing. Zdeněk Ošťádal  

 

Předsedající: JUDr. Miloš Izák, starosta  

 

Zapisovatelka: Bc. Petra Jiroušová  

 

Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 13/Z/011214 – 52/Z/011214  

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Daniela Blahová, Mgr. Roman Cápal 

Pro zvolení ověřovatelů – 20  

 

Návrhová komise:  RNDr. Josef Ošťádal, Ing. Josef Jílek, Milada Horáková,  

Pro zvolení návrhové komise – 20  

 

Starosta města přivítal zastupitele, vedoucí odborů a občany. Dnešní zasedání Zastupitelstva 

města Moravská Třebová bylo řádně svoláno 26.11.2014 a informace o místě a době konání 

zasedání a navrženém programu jeho jednání byla zveřejněna na úřední desce městského 

úřadu 21.11.2014 a následně na výlepových plochách, tedy v souladu se zákonem o obcích. 

Na dnešním zasedání zastupitelstva města je přítomno 20 členů, což je nadpoloviční většina 

z celkového počtu členů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Omluven je Ing. Zdeněk 

Ošťádal.  

 

Starosta upozornil na několik malých změn. K tisku č. 6 je doplnění, které jste dostali na stůl 

– nominace do výborů zastupitelstva města, kterou předložil zastupitel Josef Jílek. A tisk č. 

28, který jste dostali na stůl. Ten předkládá kolega Kolkop stran zveřejňování na webových 

stránkách náležitosti VŘ včetně smluv. Dovolím si o tomto doplnění hlasovat až jako o celku. 

Máte k tomu nějakou připomínku?  

Ještě mám dvě změny, co se týká pořadí tisků – návrh tisk č. 27 projednat jako první, tisk č. 

11 jako druhý v pořadí. Důvody jsou provozní a nechceme tady nechat naše hosty Ing. Staňka 

za VRV a Ing. Šimona za VHOS.   

 

Program: 

 

1. Programové prohlášení rady města na volební období 2014 – 2018  

2. Návrh termínů zasedání zastupitelstva města v roce 2015 

3. Zástupci města  

4. Pověření místostarostů úkoly v souladu s § 104 zákona o obcích  

5. Náhrada ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva města dle § 71 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 

rok 2015 

6. Volby předsedů a členů výborů zastupitelstva města  

7. Zřízení Kulturní komise rady města  

8. Návrh rozpočtové úpravy  
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9. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města  

10. Rozpočtové provizorium města Moravská Třebová na I. čtvrtletí roku 2015  

11. Návrh ceny stočného a vodného na rok 2015  

12. Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů  

13. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU1012/S v rámci realizace dotačního 

projektu „Cesta od renesance k baroku  

14. Pořízení nového regulačního plánu Městské památkové rezervace Moravská Třebová  

15. Podání žádosti o poskytnutí finanční podpory ze státního rozpočtu v rámci dotačního 

programu Podpora terénní práce pro rok 2015  

16. Vklad majetku města do dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod 

Moravskotřebovska  

17. Majetek vložená do dobrovolného svazku obcí Skupinová vodovod 

Moravskotřebovska – potvrzení vkladu  

18. Prodej pozemku parc. č. 942 ul. Lanškrounská  

19. Prodej pozemku parc. č. 3664/28 v obci a k. ú. Moravská Třebová část obce Sušice  

20. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2055/105 vše v obci a k. ú. Moravská Třebová, 

lokalita Křížový vrch, ul. Strážnického  

21. Návrh na podání žádosti o převod pozemku od UZSVM  

22. Návrh podání žádosti o bezúplatný převod pozemku od ÚZSVM v kat. území 

Moravská Třebová, ul. Jevíčská  

23. Výkup pozemku parc. č. 3110/15, 3110/16, 3110/17, 3400/, 3396/12, 3072/4, 3398/11 

vše v obci a k. ú. Moravská Třebová, část Udánky  

24. Návrh na podání žádosti o státní účelovou dotaci  

25. Valentina Ďuračová – úhrada dluhu ve splátkách  

26. Koncesní řízení na provozování kanalizace 

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

Sušic, Boršova a modernizace ČOV“  

28. Výběrová řízení na webovém portálu města  

 

Pro změny – 19, 1 se zdržel  

Pro schválit program jako celek – 20  

Přijato usnesení č. 13/Z/011214  

 

Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva byl ověřen, uložen k nahlédnutí na sekretariátě 

starosty a nebyly k němu podány žádné připomínky, tudíž se považuje za schválený.  

Upozorňuji přítomné, že ze zasedání ZM bude pořizován hlasový záznam. Tento bude sloužit 

k pořízení zápisu a současně zveřejněn na webu města www.mtrebova.cz za účelem 

informování veřejnosti o činnosti ZM. Přítomní občané mají právo vznést námitku proti 

pořizování záznamu při jejich vystoupení, a to v případě ochrany osobních údajů.  

 

Připomínky a náměty, občané: 

Bez připomínek.  

 

Starosta přivítal Ing. Staňka, zástupce firmy VRV.  
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Tisk č. 27 - Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování 

Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“  

Mička – v rámci té zprávy jsme obdrželi situační zprávu o dokončení s tím, že 2.12. se 

předpokládá úplné dokončení přejímacího řízení. Chtěl bych se zeptat, jestli to opravdu 

dopadne tak, že zítra bude celá akce převzata a další dotaz jestli tím předáním je míněno 

pouze na město, nebo už zároveň v rámci toho proběhne předání našemu provozovateli a zdali 

v rámci toho předání jsou i zprávy o spádovosti stoky, jestli tam náhodou nemůžeme očekávat 

taky nějaké komplikace jak třeba v Sušicích, že se potom muselo něco v nějaké části 

předělávat z důvodu špatného spádu. Děkuji.   

Ing. Staněk (zástupce správce stavby, firma VRV) – v tomto týdnu, je to naplánováno na 

zítřek, ale skutečně v tomto týdnu by mělo dojít k uzavření přejímacího řízení. Bránily nám 

k tomu spíš papírové formality jako dopracování dokumentace skutečného provedení a 

doměření všech záležitostí. Dílo je prohlídnuto, jsou tam sice sjednány některé vady a 

nedodělky s termíny jejich odstranění, nicméně je provozuschopné a nemělo by bránit nic 

jejímu provozu. Co se týká spádovosti v Boršově, tak tam nemám takovou obavu, jako jste 

tady zmínil Sušice, kde teda zpočátku v této části města byla kanalizace projektována s plným 

vědomím projektanta v minimálních sklonech a spádech tak, aby se minimalizovaly provozní 

náklady na přečerpávací stanice. Je pravdou, že se ne všechno podařilo tak doplnit a muselo 

se opravovat. Zde spíš prostě tento problém nenastane. Tady máme možná trochu jiný 

problém, počasí nám moc nepřeje, že v některých částech máme problémy s nátokem 

balastních vod a to z toho důvodu, že hladina spodní vody je velmi vysoká a těžko se nám ty 

poruchy odstraňují. Nicméně minulý týden v pátek proběhl výrobní výbor, kde zástupkyně 

zhotovitele nás upozornila, že už tyto lokality má vytipovány a tyto závady budou odstraněny. 

Na něco jsem zapomněl?   

Mačát – ještě byl dotaz na to předání majetku VHOSu, to bude probíhat. Jako první musí být 

dokončeno řízení o předčasném užívání. Jakmile to bude dokončeno, nebo současně s tím 

budeme jednat s VHOSem o dodatku provozní smlouvy, jehož součástí bude i předání toho 

majetku, aby to provozovali v tom režimu předčasného užívání. Očekáváme, že by to mělo 

proběhnout někdy v lednu.  

Starosta – poděkoval Ing. Staňkovi.  

 

Pro vzít na vědomí informaci – 20  

Přijato usnesení č. 45/Z/011214  

 

Tisk č. 11 - Návrh ceny stočného a vodného na rok 2015  

Starosta – připomenu, že stočné schvaluje zastupitelstvo a vodné bere ne vědomí. Přivítal Ing. 

Šimona, generálního ředitele VHOS.  

Pozval jsem všechny zastupitele na 27.11. na VHOS na seminář, který by měl osvětlovat 

problematiku stočného vč. výpočtu, legislativy atd. Nebudu teďka řešit, jak to bylo 

akceptováno. Nicméně ti, co tam byli, předpokládám, že se mnohým vyjasnilo, co třeba ještě 

jasno nebylo a i nám, co jsme už několik let v této problematice, co se pohybujeme, tak se 

mnohé taky dovysvětlilo, osvěžilo.  Takže to vůbec nebyla špatná záležitost ani ztráta času. 

Aspoň si to nemyslím.  

Mička - jaký bude reálný návrh ceny kalkulace vodného? Která varianta přichází do úvahy? 

Už se o tom určitě taky jednalo.   

Brettschneider – my jsme měli jednání 26. listopadu, takový neformální, kde noví starostové,  

kteří byli zvolení do obcí, tak jsme projednávali kalkulaci vodného a tvorbu vodného a 
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předběžně jsme si odhlasovali, že cena se zvedne o dvě koruny. Ale toto bude schváleno 

oficiálně až na jednání svazku 16.12. Cena vodného za kubík by byla 34, 87 bez DPH.   

Jílek – první otázka už byla teď zodpovězena, takže budu pokračovat dál. Já bych byl rád, 

abychom o těchto dvou bodech, které jsou navrženy v tom tisku, hlasovali odděleně. Protože 

spolu ne úplně souvisejí. Možná někteří budeme mít rozdílný názor na bod č. 1 a na bod č. 2. 

Teď mi to nebylo jasné, jak můžeme vzít na vědomí…aha, informaci. Jo, takže tam v tom 

bodě 2 nebude cena, tam to bude tak jak je to navrženo, tam nebude nic o tom, že vodné bude 

dražší o dvě koruny, v usnesení.  

Starosta - jistě, protože nevíme, jak to dopadne. To jsou varianty tři a jedna z nich bude. 

Pravděpodobná se jeví ta za dvě koruny. Trváš na tom hlasování odděleně? 

Jílek – určitě.  

König – všichni víme, že vodné a stočné je v našem městě značně vysoké. Když se však 

podíváme na kalkulaci ceny, jak mě ubezpečil pan Šimon, tak převážná část, nebo dá se říct 

50 procent ceny vody se odvíjí od pronájmu města, které účtuje vodárnám. Je to skutečně plus 

mínus padesát procent jak u vodného, tak u stočného. A VHOS  tuto cenu přeúčtovává v plné 

výši zákazníkům. To je pochopitelný stav. Pokud bychom s touto cenou chtěli něco dělat, 

navrhuji ponížit účtování pronájmu sítí VHOSu o nějakou částku, která by vycházela ze 

splátky úvěru, které město má na čističku a na potřebné opravy.   

Starosta – nájemné nelze použít na splátku úvěru. To je zásadní.  

König – výtěžek z nájemného půjde do nějaké hromady a z toho se platí. Já nevím, jestli jste 

mi rozuměli. Město účtuje vodárnám pronájem v nějaké výši. Občan tohle zaplatí ve 

vyúčtování. Tyto částky tvoří 50 % z vyúčtování, který nám posílá VHOS.  

Starosta – je škoda, žes třeba ve čtvrtek nebyl na tom VHOSu. Tam by se ti mnohé vyjasnilo. 

Chtěl jsem předejít takovýmhle poznámkám nebo dotazům. Chápu, že to je novum a že v tom 

se člověk spatra těžko orientuje. Proto jsme svolali vás, abyste tam přišli a nechali si některé 

věci osvětlit. Je to škoda no.  

Šimon – dámy a pánové dobrý den, já se pokusím velice stručně. Co se týče nájemného ve 

stočném, tak tam to brzy bude přímo spojeno s podmínkami přijatelnosti OPŽP, a to jak 

v ceně, tak jak to je v současné době, i v tvorbě nájemného. To znamená tady s tím nic 

neuděláme. Na základě čerpání evropských dotací jsme povinni vytvořit určitý objem 

nájemného, ze kterého se následně platí obnova infrastrukturního majetku a rozvoj tohoto 

majetku. Co se týče splátek úvěru, tak v této položce nelze. Resp. z položky nájemného nelze 

splácet úvěry. Co se týče nájemného ve vodném, taky jsme to probírali v uplynulém týdnu, 

jedná se především o položky související s ustanovením zákona č. 274 z roku 2001, kdy má 

vlastník vodovodu povinnost zpracovat a realizovat tzv. plán financování obnovy 

infrastrukturního majetku, konkrétně v tomto případě vodovodu, a tyto prostředky, tzn. 

nájemné, jsou plně určeny na obnovu tohoto majetku. Dvoukorunový nárůst, o kterém jste si 

před chvilinkou povídali, naplno souvisí právě s touto položkou. VHOS je z hlediska 

provozních nákladů, pokud nenastanou nějaké mimořádné situace, vybaven a veškeré 

navýšení ceny vodného pro rok 2015 padá do objemu nájemného a do plánu financování 

obnovy tohoto majetku.  

Mačát – ještě bych to doplnil. My skutečně musíme ty peníze do té obnovy dát, protože ten 

stav kanalizace v Moravské Třebové je katastrofální a ani tady ta částka těch 15 milionů na 

kanály, nebo nevím kolik milionů je na vodu nestačí k tomu, abychom stihli realizovat tu 

obnovu. My tam budeme muset ještě něco málo přidat. My skutečně si nemůžeme dovolit tuto 

položku nějakým způsobem snižovat. A to co už tady padlo, to nájemné je ve stočném vedeno 
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na samostatném účtu a může se z toho financovat jenom obnova majetku. Nesmí se z toho 

splácet půjčka, úvěry, nic.  

Martínek – měl jsem v zásadě stejný dotaz. Za mě se z toho platily úvěry. Teď to evropská 

komise zarazila. Ten důvod je jednoduchý, protože většina té částky jde z jejích peněz. A ona 

chce mít zajištěnou především obnovu. Protože většinou se to dělo tak, že se splácelo to dílo a 

do obnovy se nedávalo nic. S tím se teď nedá nic dělat. To je přímo v podmínkách té dotace. 

Vlastník do toho nemůže hovořit a v zásadě SFŽP mu určuje, kolik je přijatelnost z hlediska 

obnovy a projevuje se to ve schválení toho kalkulačního vzorce.   

Kolkop – známe výši účtu? Kolik tam je peněž? Na plán obnovy, pokud se vede samostatně? 

Buriánková – upřesním informaci o nájemném, neúčtuje se na samostatném účtu, výše 

nájemného byla letos 14, 5 milionu. Není to tak, že by se meziročně kumulovala částka.  

Mačát – nejsem si jistej, ale mám pocit, že v tom koncesním řízení je podmínka, že to bylo 

vedeno na zvláštním účtu. Je to jedno, stejně ty peníze, minimálně to co se vybere, dáváme do 

té obnovy. To jako je bez diskuse.  

Starosta – pokud to je podmínka koncesního řízení, tak to je budoucnost. Současnost je taková 

jak říká Ing. Buriánková.  

Kolkop – když se dívám do rozpočtu za rok 2014, tak jste investovali 3,5 milionu zhruba do 

obnovy a další peníze jsou kde? 

Starosta – já vám na to neumím odpovědět, protože ty čísla nemám k dispozici.  

Buriánková - v současné době před naplněním toho roku 2015 se do plánu obnovy započítává 

i investice realizovaná v rámci rozšíření kanalizace.  

 

Pro schválit cenu stočného – 16, zdrželi se 4  

Pro vzít na vědomí informaci o vodném – 17, 3 se zdrželi  

Přijato usnesení č. 20/Z/011214, 43/Z/011214  

 

Tisk č. 1 - Programové prohlášení rady města na volební období 2014 – 2018  

Ošťádal – mám trošku obavy, že se tady asi špatně pochopilo to zadání. Podle mě programové 

prohlášení se netýká toho, co bysme si přáli, aby bylo hotovo, ale to, co skutečně uděláme. Už 

jsme byli zvoleni jako vedení města, nemusíme se bát nějakého dalšího volebního boje a do 

programového prohlášení se dává to, co skutečně uděláme během těch čtyř let. Na druhé 

straně můžeme být šťastní, protože programové prohlášení na léta 2014 – 2018 je poměrně 

obsáhlé a kvalitní, to v každým případě. Na druhé straně by se tam neměly objevovat věty 

typu „po dohodě s pozemkovým fondem“ a podobně. To už by tam být nemělo. To prostě 

podle mě tam musí být jen to, co se skutečně udělá. Když se podívám na ty dvě programový 

prohlášení, na léta, který byly, tak jsou tam pár takových divných souvislostí. Když se 

podívám na vlaky. Minule jsme se snažili, aby zůstala zachována dopravní obslužnost, víme, 

jak to dopadlo. Vlak do Chornice byl zrušen, dál také, vlak na Boskovice byl zrušen. A nyní 

to máme v programovém prohlášení a chceme to zachránit. Přitom to zrušení bylo podle mě 

dáno vedením města. Kdyby pro to vedení města bojovalo, tak nikdy nám ty tratě do Chornic 

a dále, možná až do Konic a do Prostějova, stejně tak na Jevíčko a na Skalici nad Svitavou, 

nikdo nám je nezruší. Akorát že město moc nebojovalo, proto nám to zrušili. Protože 

podíváme-li se na vztah jiných měst, tak třeba linka Vysoké Mýto - Litomyšl, která vede 

podél I/35, podél souběžné komunikace první třídy, tak si ji nikdo nedovolil zrušit, protože 

starosta Litomyšle za ní usilovně bojoval. Podíváme-li se dál, jsem rád, že tam máme věci 

typu, že budeme mít parkoviště na vlakovém nádraží, bude tam nějaká točna pro autobusy 

apod. Kéž by tomu tak bylo. Trošku si vedení města naběhlo. Pokud tu věc splní, můžeme být 
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všichni rádi, že se město posune dál. Ale pokud se to nesplní, tak není žádný problém si ty 

programový prohlášení uchovat a potom je vyzvednout při dalším volebním klání za čtyři 

roky. Já si nejsem jistej, nevěřím tomu, že by ani 50 procent z toho, co se napsalo, mělo 

realizovat. Podle mě to není možný.  

Starosta – já to zatím nebudu komentovat, protože stran té železniční dopravy, je to kapitola 

samostatná a bohužel došlo ke zrušení vlakové dopravy od Moravské Třebové dolů na jih a 

s nástupem nového vedení kraje v roce 2012 pan náměstek Dušek pro dopravu slíbil, že vrátí 

vlaky na koleje. Prvním počinem toho je, že vlaky jezdí zhruba od 1.9. do Chornic. Pracuje se 

na tom a zájem města na tom je, aby vlaky jezdili dále na Konici a na Skalici nad Svitavou. 

Pracuje se na tom, ne že nás to nezajímá. Je to složitý, protože je to v kompetenci kraje. Kdo 

poroučí platí a platí to kraj. Opravdu posunujeme to, jak se dá. Jsou zde další záležitosti, které 

jsou akutní, řekl bych ještě akutnější než je, aby jezdil vlak z Chornic do Konice. Znovu 

připomínám, že je to obtížná cesta. V různém mám pro vás informaci o obnově linkového 

autobusu dálkového Žamberk Brno, který začne jezdit od 15.12. ale poté, co jsme předběžně 

zúčastněné obce přislíbili spoluúčast. K tomu se dostaneme, nebudu předbíhat. Programové 

prohlášení je materiál rady města, ne vedení města.  

Ošťádal – pokračoval bych tím starším. V tom, co bylo do teďka v letech 2010 – 2014. 

Budeme usilovat o zřízení víceúčelového sálu - nepodařilo se. Podpoříme vybudování 

cyklostezky do Starého Města a do Útěchova. Nejen, že se nepodařilo, ale máme to opět 

v programovém prohlášení. Nyní už je to v rámci komplexních pozemkových úprav. Já to 

nekritizuji, ale komplexní pozemkové úpravy jsou proto, aby vybudovaly nějaké komunikace, 

spíše pro zemědělce, takže klidně se nám může stát, že na té stezce potkáme kombajn nebo 

v lepším případě traktor. To asi taky není ideální pro cyklodopravu potkat kombajn na 

cyklotrase. To je k tomuhle. Já dál asi o tom nechci nějak extra mluvit. Byl bych rád, kdyby 

opravdu se to splnilo, to co máte napsáno v letech 2014 – 2018 aspoň z 50 % můžeme být 

hrdí. Tam toho je opravdu hodně a já mám pocit, že to se nesplní ani omylem. To je můj 

komentář k tomu.  

Starosta – je to výčet záměrů směřujících k uskutečnění. Není to žádná iluze. Budeme k tomu 

potřebovat i vašeho úsilí. Není to žádná sólo akce koalice, ale já předpokládám, že řada z vás 

pochopí prospěšnost těch nebo kterých záměrů a projektů a že nás v tom podpoříte. Ale to 

předbíhám. Nechci předbíhat.  

Kolkop – můžu dostat informaci o té nové průmyslové zóně? Kde je plánovaná ta lokalita 

konkrétně?   

Mačát – nevím, kterou průmyslovou zónu máš na mysli. V podstatě v územním plánu je 

několik lokalit určených pro průmyslovou zónu. Ten územní plán byl zpracován už někdy 

v roce 2010. Co je reálný, tak je průmyslová zóna kolem obchvatu Třebové směrem na 

Svitavy v té špici, které říkáme lokalita jihozápad, ale je to poměrně malé. Záměr je, že by 

tam měly být plochy pro nějaké drobné podnikání, živnostníky. Uvidíme. Tam je to otázka 

řešení některých pozemků, protože všechny nejsou ve vlastnictví města. A ještě nějaké 

složitosti, ale to nemá cenu teď rozebírat. No a ta velká průmyslová zóna, která zatím není 

v územním plánu, tak ten záměr vychází z diskuze s panem premiérem Sobotkou, to by 

možná pan Martínek mohl ještě doplnit, kde vznikl ten nápad, nebo záměr vybudovat někde 

poblíž křižovatky R35, R43 průmyslovou zónu jako vládní projekt. Je to nesmírně náročný 

cíl. To souhlasím. Můžeme to vyškrtnout a nebavit se o tom, ale my to tam máme, protože si 

myslíme, že jsme schopní v tom něco udělat. Samozřejmě, že bychom uvítali pomoc i 

ostatních zastupitelů, zejména ze strany ANO, protože ti určitě mají také možnost to podpořit 

na té úrovni nejvyšší. Takže tolik k těm průmyslovým zónám. Jinak my samozřejmě se tím 



Město Moravská Třebová 

 7 

budeme detailně zabývat na výboru pro strategický rozvoj. Nejen průmyslovými zónami, ale i 

těmi ostatními záměry, které jsou v programovém prohlášení, protože každý ten záměr bude 

projednán, bude zapracován do zásobníku záměrů, ze kterého se pak generují projekty. Ten 

strategický výbor to bude detailně analyzovat a doporučovat kroky, jaké při plnění těch 

jednotlivých cílů bychom měli udělat.  

Ošťádal – opravte si tam v tom programovém prohlášení v odst. tři bod 4. „Najdeme nové 

možnosti spolupráce s evropskými partnerskými městy pro lepší propagaci města a zvýšení 

návštěvnosti.“ My žádný jiný partnerský města než evropský nemáme. To je naprosto 

zbytečná formulace. 

Starosta – tím se určitě myslelo stávající partnerství. Rozvoj dalších aktivit. Určitě ne 

vyhledávat nová partnerská města, to určitě ne.  

Ošťádal - Chcete mít partnerský město v Japonsku? 

Starosta – znovu ti opakuju, že se nemyslí jiná partnerská města, než která jsou stávající. Víc 

k tomu nemám co poznamenat.  

Martínek – samozřejmě, že ty jednání probíhají, ta strategická průmyslová zóna nemůže být 

na katastru města s velkou pravděpodobností. Nicméně ty jednání v tom smyslu probíhají, ale 

nedá se v téhle situaci říct, kde konkrétně to bude, protože to záleží na celé řadě věcí, nicméně 

je plánována na leden/únor první důležitá schůzka, která bude především se zabývat otázkou, 

aby se zablokovaly pozemky a nedocházelo tam například ke spekulativním nákupům těch 

pozemků.  

Jílek – já si osobně nemyslím, že by mělo brát zastupitelstvo na vědomí programové 

prohlášení rady města a už vůbec nerozumím důvodové zprávě, kde se rada města ohání tím, 

že svoje vlastní programové prohlášení schválila. Bylo by asi smutné, kdyby jej sama 

neschválila. To je spíš taková řečnická otázka. Já už jsem k tomu nechtěl diskutovat, protože 

se zdržím hlasování, protože si nemyslím, že by zastupitelstvo muselo tento vysloveně 

politicky laděný materiál brát na vědomí, ale chtěl bych vám jenom pomoct, až to budete 

dávat někde do médií, tak si správně označte čísla těch komunikací přesně tak, jak se píšou. 

Např. silnice první třídy se označují římskou číslicí a mezi „erkem“ a těma číslama se píše 

lomeno, tak jak to máte správně uvedeno u té jedničky. Ale trochu jsem se zarazil nad tím, že 

chcete za, teď to nazvu tím vznešeným „peníze daňových poplatníků Moravské Třebové“, 

utrácet za projektovou dokumentaci na katastru obce Staré Město. To mi není jasné. Tohle 

byste měli skutečně trochu promyslet dřív, než to pustíte do médií, protože by se to někomu 

nemuselo líbit víc, než tady několika zastupitelům.  

Starosta - co se týká komplexních pozemkových úprav, tak to není na náklady města, takže se 

nemusíš bát o utracený peníze našich daňových poplatníků, ale hradí to stoprocentně stát. 

Pokud o tom už byla řeč, je to záměr a není zatím v možnostech města, jak v tom pokročit. 

Protože v tom vůdčí roli má obec Staré Město a co mám informace, tak Staré Město tento cíl 

opustilo, nebo přestalo řešit. Říkám to asi správně, že? Co se týká toho, že ti vadí, že jsme 

předložili toto programové prohlášení zastupitelům na vědomost, tak to naopak považujeme 

za naprosto správné, protože aspoň všichni vědí, jaký jsou záměry koalice a už jsem se  

domlouval na ustavujícím zasedání, abysme po těch volbách odložili takovou tu, nebudu to 

říkat, co to je, i když si to myslím přesně, ale abysme začali myslet na město a že je nejvyšší 

čas na to město myslet i konkrétními skutky. Takže vůbec si nemyslím, a určitě se mnou bude 

i většina souhlasit, že je špatně, že jsme vám to předložili. Jestli se vám to nelíbí, tak se vám 

to nelíbí, ale myslíme si, že je to výčet hlavních cílů a záměrů a když jsme to tak udělali před 

čtyřmi lety, pokud si pamatuju, tak nikdo se k tomu ani neozval, nebyla k tomu žádná diskuse. 
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To se prostě jenom mlčky přešlo a vzalo se to na vědomí. Nevidím důvod, proč by to tak být 

teď nemělo nebo nemuselo. A to říkám sám za sebe.   

Mačát – já tu diskusi celkem vítám, mně to problém nedělá. Chtěl bych poděkovat za ty 

připomínky k té gramatice nebo stylistice, pokud byste našli ještě nějaké chybičky, tak nám je 

prosím pošlete. Jinak co se týče pana Jílka a obav z toho, že se bude utrácet za nějakou 

dokumentaci… My tady teď neřešíme položky rozpočtu. To jsou nějaký záměry, jestli to pak 

odhlasujem v rámci rozpočtu, to je druhá věc. My to možná předložíme a budem se o tom 

bavit a budeme samozřejmě dávat a schvalovat společně do rozpočtu jenom věci rozumné ne 

nerozumné. Ty obavy jsou předčasné a zbytečné.  

Martínek – já to také neberu za zbytečné, kolega Jílek tady upozornil na jednu věc, kterou je 

potřeba mít na zřeteli. Jako základem pro to, aby tohle město se rozvíjelo, je rozvoj 

ekonomiky. A abysme rozvíjeli ekonomiku, musíme proto vytvořit podmínky a je velmi 

pravděpodobné, že budeme muset vynakládat finanční prostředky, na které bysme třeba 

nemuseli vynakládat finanční prostředky, kde bysme mohli třeba čekat, že to zaplatí někdo 

jiný a nedočkáme se nikdy. Tak jak to dělají jiná města, tak je možné předpokládat, že 

budeme vykupovat pozemky a celou řadu dalších věcí, chceme-li, aby tohle město se 

rozvíjelo. Pokud nechceme, pak nemusíme dělat nic a ten vývoj je předem dán demografickou 

křivkou, je dán tím, jakým způsobem ten vývoj probíhá v současné době, nicméně město 

opravdu v tomto období je před historickou příležitostí, protože pokud, a já jsme pevně 

přesvědčen, že je v zájmu vlády, aby se pohla výstavba pětatřicítky, a pokud se ta výstavba 

pětatřicítky pohne, jakože k tomu svědčí všechny kroky, které vláda dělá, tak město nesmí 

tuhle věc zanedbat a nesmí čekat ani minutu a musí spíše připravovat ty věci. Je docela 

možné, že některé věci budou v takové přípravě, že je nezhodnotí ani tohle období 

zastupitelstva, ale že to zhodnocení bude i v těch příštích obdobích, protože prostě takovéhle 

akce strategického významu se bezesporu nedají uskutečnit ani plánovat na jedno čtyřleté 

období.  

Kolkop – co myslíte tím připravíme prostory bývalého dětského oddělení? Znamená to 

demolice nebo prodej? A v jakém je to teď aktuálním stavu?  

Starosta – je to napsáno jasně, já to přečtu. Připravíme prostory bývalého dětského oddělení 

nemocnice Moravská Třebová pro vhodný podnikatelský záměr. Nic víc nic míň. Jenom to, 

co tam je napsáno. Je známo, že jsou dva zájemci o tento objekt, o tyto pozemky a že situace 

nespěje k nějakému výsledku, díky naším garancím, které si i chceme a musíme podržet. 

Takže já tu situaci osobně sám za sebe vidím hodně nejistě. Proto je tam tenhle záměr, že 

budeme pokračovat v hledání vhodného investora. Najde-li se takový.   

Mačát – další postup by měl být takový, současný stav je, že ZM, to už bude tak 5 let, 

schválilo, že se to má zakonzervovat a vkládat prostředky na to, aby to nespadlo v podstatě. 

Tenkrát se rozhodovalo mezi tím, jestli to prodat nebo zbourat nebo zakonzervovat. Rozhodlo 

se zakonzervovat. Co nejdříve předložíme do ZM znovu nějaké varianty, co s tím dětským 

oddělením dělat. Předtím to projednáme ve strategickém výboru, pak to dáme jako 

doporučení zastupitelstvu a zastupitelstvo rozhodne co s tím. Já bych to nepitval, tu větu do 

detailu. Musí se znovu rozhodnout co s tím dětským oddělením. My máme představu, že 

v tom čtyřletým období, který máme před sebou, tak se to definitivně vyřeší. Buď to 

zbouráme, nebo to zrekonstruujeme, nebo z těch investorů, který mají zájem, vybereme 

takového spolehlivého, který z toho udělá něco, co bude sloužit tomuto městu.  

Starosta – já jenom připomenu, že od dubna loňského roku platí, že ZM schválilo záměr 

prodeje. Tohle je stav, kterej zůstává beze změny. O všem samozřejmě budete všichni vědět. 
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Budete si moct k tomu vyjadřovat, dávat svoje návrhy, jak s tím naložit, jak využít těchto 

prostor. Nic v tom není, žádná schovka v tom není.  

 

Pro vzít na vědomí – 12, 8 se zdrželo.  

Přijato usnesení č. 40/Z/011214  

 

Tisk č. 2 - Návrh termínů zasedání zastupitelstva města v roce 2015 

Kolkop – já bych měl návrh na doplnění termínu. Je tam celkem velká prodleva mezi zářím a 

listopadem. Můj návrh je doplnit 10.08. a 07.09. přesunout na 12.10. A pak bych se chtěl 

zeptat, jestli je třetí hodina daná historicky, nebo s ní lze operovat? Vzhledem k té době, kdy 

je většina lidí v práci, doporučoval bych zastupitelstvo na 17 hodinu.  

Starosta – to je věc názoru samozřejmě. Já jen připomenu, že města kolem nás, specielně 

Svitavy, organizují zastupitelstva během dne. Ti už jednají od 13 hodin, pokud je mi známo.  

Tady je užitá praxe, že ta 15 hodina zatím vyhovovala všem. Pakliže k tomu je nějaký 

protinávrh, budeme o něm hlasovat. Počínaje loňským rokem 2013, že jsme měli předtím taky 

praxi, že koncem srpna nebo možná v polovině srpna bylo zastupitelstvo, nicméně jsme pro 

to, abychom zachovali prázdniny mnohým zastupitelům a jejich rodinám apod., proto jsme ho 

přesunuli na začátek září. Nicméně je to věc protinávrhů a hlasování o nich.  

Jílek – je tam zahrnuta změna doby? Z 15 na 17.  

 

Protinávrh posun času zasedání ZM z 15 na 17 hodin - pro 8, proti 8, zdrželi se 4  

Protinávrh přidat termín zasedání ZM 10.08. – pro 8, proti 5, zdrželo se 5, 2 nehlasovali  

Protinávrh přesunout zasedání ZM ze 07.09. na 12.10 – pro 5, proti 6, zdrželo se 9  

Pro schválit termíny – 14, zdrželo se 6  

Přijato usnesení č. 14/Z/011214  

 

Tisk č. 3 - Zástupci města  

 

Pro potvrdit zastupování - 16, proti 1, 3 se zdrželi 

Přijato usnesení č. 39/Z/011214  

 

Tisk č. 4 - Pověření místostarostů úkoly v souladu s § 104 zákona o obcích  

 

Pro svěřit úkoly – 16, 4 se zdrželi  

Přijato usnesení č. 38/Z/011214  

 

Tisk č. 5 - Náhrada ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva města dle § 71 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na rok 2015 

 

Pro stanovit výši náhrady – 20  

Přijato usnesení č. 37/Z/011214  

 

Tisk č. 6 - Volby předsedů a členů výborů zastupitelstva města  

Starosta – navrhuji, aby hlasování bylo veřejné. Dále navrhuji, že předsedy výborů budeme 

volit jednotlivě, každého samostatně a členy výborů budeme volit jako celek. Musím říct, že 

zákon o obcích hovoří o povinnosti lichého počtu členů výboru a dále, že uzávěrka na 

nominace byla dne 28.11. V pátek a dnes přišla další nominace od kolegy Jílka, který 
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doplňuje nominanty do výboru finančního a do výboru kontrolního. Do finančního nominuje 

Ing. Prudila a do kontrolního Ing. Jílka Martina.   

Blahová – já nemám nic konkrétně k těm výborům, já mám k těm komisím, je to vlastně na 

konci toho textu. Máme úkol předložit navrhované členy komise do 8. prosince, tak jestli 

můžu nyní? Je to součástí toho textu. Máme do 08.12. předložit návrhy na členy dalších teda 

komisí, které rada města zřídila. Existují někde náplně činností těchto komisí? Pokud budu 

oslovovat ty kandidáty, tak zřejmě se nás budou ptát, co v těch komisích budou dělat. Existuje 

něco takového? Bylo by možné nám to poskytnout?  

Starosta – já myslím, že pokud se obrátíte na pana tajemníka, že se domluvíte velmi rychle.  

Teď jsem se dozvěděl, opravdu nejsou stanoveny žádné pracovní náplně těchto komisí, 

víceméně tu náplň si stanovuje předseda komise, který by měl vedle toho stanovit i nějaký 

harmonogram jednání komise s nějakými hlavními body jednání, jak se vždycky dělá plán 

činnosti na nějaké období. Myslím si, že to necháme v této rovině. Doporučuji aspoň.  

Blahová – takže mám říct pojďte tam, budete dělat nevím co a budete se scházet nevím jak 

často. Zřejmě to tak vyplývá. Já to nějak zkusím domluvit s těmi lidmi. Nicméně bylo by 

možné termín posunout do 5. ledna, což je také před jednáním rady města? Teď do toho 

08.12.. je to poměrně na to projednání takový šibeniční termín.    

Starosta – ty komise mají pracovat od svého zřízení. Komise byly zřízeny radou 24.11. a já se 

domnívám, že to je příliš dlouhá doba, než abychom ty nominace nechali na tak dlouho. 

Nepovažuju to za nic těžkýho se domluvit a nanominovat lidi, který považujete za vhodné do 

těchto komisí. Jestli chcete toho 05.01. navrhnout, budeme o tom hlasovat.   

Blahová – ano, pojďme o tom hlasovat jako o protinávrhu.  

Jílek – já se bojím, jestli se na to nedíváme moc dramaticky. Já předpokládám, že tady 

proběhne teda osmého, pravděpodobně, protože to bude tak odhlasováno, 08.12. uzávěrka a 

pokud se v průběhu celého volebního období objeví někdo, kdo by se do těch komisí hodil, 

tak předpokládám, že rada města tam toho člověka dojmenuje, pokud bude kompetentní. 

Stejně tak ve výborech. Předpokládám, že se to obsazení může v průběhu volebního období 

samozřejmě drobně kosmeticky upravovat. Někdo onemocní, nechci říct, že někdo umře, to 

asi ne, ale víme dobře, že i ten požadavek zákona na lichost členů není stanoven tak, že by za 

to šel někdo do vězení, kdyby to nebylo dodrženo. Po nějakou přechodnou dobu k tomu může 

dojít. Doporučoval bych pár lidí sehnat, kteří ví o co jde, nebo si to zjistí a některá komise 

bude přeplněná a některá bude mít třeba čtyři členy, tak se bude stejně průběžně doplňovat.   

Starosta – já to nesporuju, je to tak, jak to říkáš. Není to uzavřená skupina lidí, která by měla 

celý čtyři roky být v tomto složení. Jsou možné personální změny z různých důvodů. Ztráta 

zájmu o práci, všechno možné, pasivita, trvalá neúčast. I jsme to v tomto období uplynulém 

řešili takové případy.  

Zemánek – já nevím, jestli mám ještě něco říkat. Jen potvrdím to, že skutečně nějaké detailní 

náplně prací komisí nejsou, ten požadavek v minulosti nikdy nebyl. Zaměření těch komisí 

vyplývá především z jejich názvu. Jinak jak říkal pan starosta, probíhalo to tak, že předsedové 

komisí předkládali plán práce na příští období, který projednávala rada města, případně dle 

potřeby ukládala komisím dílčí úkoly během roku. Co se týká jmenování členů komisí, je to 

plně v kompetenci rady města a je na ní, koho, kdy a jak bude jmenovat do jednotlivých 

komisí. Děkuji.  

Mačát – já v podstatě zopakuju z jiného pohledu to, co už bylo řečeno, nebo možná upřesním, 

komise jsou poradním orgánem rady města, to znamená věci, které se v radě projednávají a 

kde rada dospěje k názoru, že by bylo dobré stanovisko komise, tak pověří komisi, aby se 

tímto zabývala. Jinak platí to, že ti lidi, kteří budou zvoleni radou města, tak by měli na své 
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první schůzce přijít s tím, co by bylo v té oblasti dobré dělat a sestavit plán práce komise, 

kterej bude předložen radě, ta ho bude posuzovat, případně ho doplní a průběžně může dávat 

další úkoly těm komisím.  

Starosta – poslední jednání RM v tomto roce je 15. prosince a tam by rada měla minimálně 

jmenovat předsedy s tím, že lze možná posečkat,… Předsedové budou osloveni, aby navrhli 

svoje kandidáty, aby navrhli další potřebné formality. Domnívám se, že další rada, jak jste 

říkala toho 5.ledna by to měla deklarovat. Tudíž si myslím, že ani není třeba o protinávrhu 

hlasovat. Je to procedurálně takhle jasné.  

Ještě jsem navrhl tu veřejnou volbu, pak jsem navrhl, aby se hlasovalo o předsedech výborů o 

každém samostatně, pak jsem navrhl, aby se hlasovalo o nominovaných do výborů jako o 

celku a poslední návrh jsem řekl, že vzhledem k zákonu o obcích a vzhledem k tomu, že ta 

nominace skutečně byla do 28.11., tak jsem navrhl, abychom ještě hlasovali o těch dvou 

nominovaných, jestli je do té nominace zařadíme nebo ne. A sice o každém zvlášť, protože 

jsou nominovaní do různých výborů. Podotýkám, že současný návrh, co máte i v tisku, je tak, 

že ta množina lichého počtu ve výborech je tímto zachována. Ještě vám potřebuji sdělit jednu 

věc, že jsme současně přesunuli kandidáta za ČSSD pana Ing. Kašického z nominace na 

strategický výbor do finančního. Je s tím srozuměn, seznámen a souhlasí s tím.  

Mačát – navrhujeme, aby finanční a kontrolní výbor pracoval v počtu 15 lidí. Je to teda 

hodně, ale nechceme nikoho vylučovat z těch, co byly ty návrhy předloženy. Z toho důvodu 

tam přesouváme Kašickýho do finančního, aby jich tam bylo 15. Naopak ve strategickým 

musíme jít na číslo 19, což je úplná katastrofa, nicméně nechceme nikoho vylučovat. Ukáže 

se časem, jak ti lidé budou aktivní a jak budou tam chodit, protože máme zkušenosti, že to 

nadšení opadne a je pak nepříjemný, když se to nesejde v dostatečném počtu, abysme mohli 

vůbec něco projednávat. Pokud by tam někdo neměl čas chodit, nebo z nějakýho důvodu si to 

rozmyslel, je potřeba, aby odstoupil, a pak se tím budeme zabývat znovu včetně doplnění 

dalších lidí a podobně.   

Jílek – věřím, že jako předkladatel mám právo udělat technickou změnu, který vyplynula z té 

změny, která byla teď oznámena. A sice ta nominace do finančního výboru za KDÚ-ČSL 

spočívá v nahrazení  jména Josef Jílek za Pavel Prudil. Abychom zachovali ten lichý počet.  

Starosta – takže dáváš návrh na výměnu.  

Jílek – to není návrh, já oznamuju změnu nominace.  

 

Pro schválit veřejnou volbu – 19, 1 se zdržel 

  

Pro zvolit Miroslava Jurenku předsedou FV – 20  

Přijato usnesení č. 46/Z/011214  

 

Pro zvolit Josefa Odehnal předsedou KV – 18, 2 se zdrželi  

Přijato usnesení č. 47/Z/011214  

 

Pro zvolit Ing. Václava Mačáta předsedou VSR – 17, 3 se zdrželi 

Přijato usnesení č. 48/Z/011214  

 

Pro schválit změnu v návrhu do FV . místo Ing. Jílka p. Prudila – 16, proti 2, 2 se zdrželi  

 

Jílek – takže tady je to obdobné, vzhledem k tomu, abychom zachovali ten lichý počet, tak ta 

nominace se mění, místo jména Pavla Teplá tam navrhujeme Jílek Martin.  
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Pro nahradit Pavlu Teplou Martinem Jílkem – 19, 1 se zdržel  

 

Pro hlasovat o jednotlivých výborech odděleně, o všech členech dohromady – 20  

 

Pro jmenovat členy FV – 18, 2 se zdrželi  

Přijato usnesení č. 49/Z/011214  

Pro jmenovat členy KV – 18, 2 se zdrželi  

Přijato usnesení č. 50/Z/011214  

 

Pro jmenovat členy VSR – 19, 1 se zdržel  

Přijato usnesení č. 51/Z/011214  

 

Tisk č. 7 - Zřízení Kulturní komise rady města  

 

Pro vzít na vědomí zřízení komise – 20  

Přijato usnesení č. 41/Z/011214  

 

Tisk č. 8 - Návrh rozpočtové úpravy  

 

Pro schválit rozpočtové opatření, pro zrušit usnesení, pro schválit převod, pro schválit 

poskytnutí finanční výpomoci, pro schválit uzavření smlouvy - 19, 1 se zdržel  

Přijato usnesení č. 15/Z/011214, 52/Z/011214,  16/Z/011214, 17/Z/011214, 18/Z/011214  

 

Tisk č. 9 - Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města  

 

Pro vzít na vědomí zápis – 18, 2 se zdrželi  

Přijato usnesení č. 42/Z/011214  

 

Tisk č. 10 - Rozpočtové provizorium města Moravská Třebová na I. čtvrtletí roku 2015  

 

Pro schválit rozpočtové provizorium – 12, 8 se zdrželo  

Přijato usnesení č. 19/Z/011214  

 

Tisk č. 12 - Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů  

Truhlář – chtěl bych se zeptat, tady v tom předloženém návrhu je taková zajímavá věta 

„Doplatek ovlivňuje zejména systém osvobození v rámci vyhlášky - senioři a děti a dále také 

poplatníci, kteří poplatek i přes povinnost neuhradí.“ Vyplývá mi z toho, že občan, který hradí 

řádně je vlastně diskriminován na úkor těch, kteří poplatky nehradí.  

Starosta – v bledě modrém to tak vlastně je. U sociálně slabých je to skutečně problém to 

z nich vymáhat a dostávat. My samozřejmě pokud přidělujeme byty, nebo žádají město o 

něco, tak zohledňujeme jejich dluhovou úroveň. Takže se s tím pracuje, ale z některých to 

nevymačkáte.  

Buriánková – já to vysvětlím, tam je řeč o doplatku, nikoli o poplatku. A doplatek znamená 

to, co doplácí město na ten systém svozu odpadu právě z toho důvodu, že zvolilo v rámci 

vyhlášky jednak slevový systém a jednak z toho důvodu, že někteří poplatníci poplatek 
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neuhradí. Ale ta vlastní částka výpočtu poplatku vychází z toho, že zaplatí všichni poplatníci 

tak, jak jsou dáni v systému. Ty náklady jdou k tíži rozpočtu města, nikoli k tíži poplatníka.  

Starosta – děkuji za upřesnění, já jsem tady nepostřehl rozdíl mezi poplatek a doplatkem, tak 

se omlouvám. Ještě si dovolím připomenout, že rada města na svém jednání 24.11. doporučila 

ZM schválit poplatek na rok 2015 ve výši 500 Kč. Je to součástí návrhu této OZV. 

Samozřejmě, že ten rozdíl, co bude chybět do skutečných nákladů, bude k tíži města. Jsou 

některá města, jako třeba Teplice, kde dlouhodobě město hradí veškeré odpady za své občany. 

Nicméně až tam nebude pan Kubera primátorem, tak nevím nevím, kdo to po něm zdědí ten 

post, jak to tam bude zvládat, pokud budou chtít nějakou změnu.   

Martínek – chtěl jsem jenom připomenout, že jste měl pravdu samozřejmě. Když to platí 

město, tak to platí vlastně ti, kteří platí normální poplatek.  

Cápal – je někde vyčísleno, kolik ti dlužníci celkem dluží na tom poplatku? Jestli se to někde 

vede, jaká je ta částka?  

Starosta – určitě jsou ta čísla fixována, jsou evidována, nicméně si dovolím jemně upozornit, 

že nemáme právo se dozvědět, kdo kolik dluží. Pouze pokud je tam žádost o nájemní byt, tak 

máme informaci, jestli má dluh na nájemném případně na dalších poplatcích jako je třeba 

neuhrazené pokuty apod. Nemůžou nám říct oficiálně, že pan Franta Flinta dluží tolik a tolik 

peněz na odpadech. Já vím, že je to dáno zákonem na ochranu informací, ale nic s tím 

nenaděláme. Tohle je stav, byť je to někdy proti zdravýmu rozumu. Možná by to bylo léčivý, 

kdyby se veřejnost dozvěděla, kdo je dlužníkem. Já bych to osobně považoval za velice 

užitečné a léčivé. Někdy se ale stává, že ten dlužník ani neví, že dluží. To se týká různých 

drobností, jako jsou částky desetikorunové apod., protože on se to v podstatě nedozví, pokud 

se o to nezajímá. Takže je v dobré víře, že je všechno v pořádku a najednou přijde s nějakým 

podnětem nebo s nějakým řešením na město a tam se to dozví. Tito lidé to řeší okamžitě hned. 

Takže i takové dlužníky město má. Tam je to víceméně z důvodu lehce objektivního. Ale 

k nápravě to vede samozřejmě rychle.  

 

Pro schválit OZV – 19, 1 se zdržel  

Přijato usnesení č. 21/Z/011214  

 

Tisk č. 13 - Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU1012/S v rámci realizace 

dotačního projektu „Cesta od renesance k baroku“ 

Jílek – chci si jenom ověřit, jestli to máte zmáklý na regionální radě, protože tady píšou v tom 

průvodním dopise, že máte zaslat do třiceti dnů od doručení tohoto dopisu, což už dávno 

uplynulo. Takže abysme neschvalovali na dalším zastupitelstvu zase změnu změny. Chci se 

zeptat, jestli to jde takhle do nekonečna, posouvat ty termíny, protože už to trvá dost dlouho 

teda.  

Starosta – je tohle záležitost, která je vynucená, jinak to nejde. Protože zastupitelstvo 

schvalovalo předchozí právní akty, smlouvy v této věci, tak proto ten dodatek musí taky 

schválit zastupitelstvo. Je to víceméně formalita.  

Ošťádal – jak je to teda s těmi termíny? Tam bylo třicet dnů a to je 30.10. a to už uplynulo. 

Bylo zažádáno o prodloužení? 

Mačát – detailně by to skutečně odpověděl Ing. Kašický nebo Netolický. Bohužel tady nejsou. 

Počítal jsem s tím, že Mirek Netolický tady bude, ale zlomil si nohu nebo co na té ledovce. 

On by ty detaily řekl. Nicméně já co vím, tak je to skutečně formality, je to projednáno 

předjednáno a bude to schváleno.  

Štěpařová - termín byl prodloužen do 15.12.  
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Pro schválit uzavření dodatku – 16, 3 se zdrželi, 1 nepřítomen  

Přijato usnesení č. 22/Z/011214  

 

Tisk č. 14 - Pořízení nového regulačního plánu Městské památkové rezervace Moravská 

Třebová  

Blahová – já bych měla návrh na doplnění toho usnesení ještě nanominovat vzhledem 

k odbornosti Ing. Mačáta jako dalšího zastupitele v jednání o regulačním plánu.  

Mačát – já tam jsem.  

Starosta – to je druhá část usnesení.  

Blahová – pardon, já jsem se přeřekla. Vzhledem k odbornosti bych chtěla nanominovat  Ing. 

Kolkopa. Ještě mám další dotaz k tomuto tisku, jestli odhadujete předběžně nějaké náklady na 

pořízení tohoto regulačního plánu?  

Starosta – já si dovolím podotknout, že toliko jeden zodpovědný zastupitel má být na tuto 

práci nominován a zvolen. Neumím teďka posoudit, jestli mohou být dva.  

Jílek – chtěl bych se zeptat, jestli to pořízení nového regulačního plánu je z podnětu 

zastupitelstva? To je první otázka. Potom bych se chtěl zeptat, proč vůbec se pořizuje nový 

regulační plán? Protože to, že je někde v textu toho stávajícího napsána věta, že návrhové 

období je do konce roku 2015 není směrodatné, pokud nedojde k výrazné změně. A pokud 

tedy došlo k výrazné změně, která má za následek, že budeme potřebovat nový regulační plán, 

tak se ptám, jestli je opravdu nutné pořizovat nový regulační plán, nebo jestli postačuje 

aktualizace stávajícího. Protože v tom textu regulačního plánu jsou hromady, nechci říct 

nesmyslných údajů, to samozřejmě nechtěl bych to bagatelizovat, ale jsou tam historické 

záležitosti, které se v podstatě zkopírují, takže tři čtvrtiny toho regulačního plánu se v době 

dnešní výpočetní techniky pořídí kliknutím myši. To samozřejmě souvisí s tou cenou, kterou 

pravděpodobně budeme někdy v budoucnu schvalovat v rozpočtu.  

Mačát – tak o pořízení regulačního plánu zatím nikdo nerozhodl, to rozhodujeme dneska. 

Usnesení č. 1, to máme ve své moci tady dnes. Ten důvod je jednak z toho důvodu, že to 

končí to v roce 2015 a musíme se vyjádřit, jestli ho budeme jenom aktualizovat, nebo jak to 

s ním provedeme. Ale nás k tomu vedlo hlavně to, že se připravuje ten projekt staré tržnice. 

Tam té lokality staré tržnice, přebudování podle nějaké studie, která byla schválena v ZM. Na 

té dokumentaci se v současné době pracuje. Na další dokumentaci. Tam hlavně jsou některý 

věci, který je potřeba pozměnit, pokud chceme ten záměr, který je navržen v té studii, pokud 

ho chceme realizovat. Z toho důvodu strategický výbor minulý rozhodl o tom, nebo 

doporučil, aby byla provedena změna toho regulačního plánu. Jinak co se týče ceny, skutečně 

záleží na tom rozsahu, já bych to odhadoval 200 – 300 tisíc.  

Jílek – jestli jsem správně slyšel to slovo změna alias aktualizace, takže doporučuju, abychom 

schválili aktualizaci stávajícího regulačního plánu. 

Starosta – mám tomu rozumět jako protinávrh? Dobře.   

Sejbal – domnívám se, že o aktualizaci nemůže jít, protože v roce 2006 se změnil stavební 

zákona a měl by být nový regulační plán pořízen podle tohoto nového zákona. Domnívám se, 

že město dostává dotace na opravu památkového fondu a tyhle dotace nebo uspění v procesu 

získání těchto dotací je město také dotazováno, zda má nebo nemá město regulační plán 

památkové rezervace.  

Starosta – děkuji za připomínky, ta druhá je podstatná. Zeptám se ještě jednou kolegy Jílka, 

jestli trvá na protinávrhu? 

Jílek – ano.   
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Starosta – ještě se zeptám kolegyně Blahové, vzhledem k tomu, že za město je zastupitel jen 

jeden, mám to brát jako protinávrh jako protikandidáta na pana kolegu Mačáta? 

Blahová – ne.  

 

Protinávrh kolegy Jílka aktualizovat regulační plán  - pro 5, proti 12, 3 se zdrželi 

 

Mička – jestliže se jedná o tak důležitý materiál zpracování regulačního plánu nebo pouhá 

aktualizace, takže by informace, které obdržíme, by měly být vyčerpávající. Porovnání 

nutnosti zpracování aktualizace nebo pořízení regulačního plánu, protože pak odpadnou 

debaty na téma co je pro nás výhodnější a z jakého důvodu to vlastně konáme. To mně v tom 

materiálu chybí, to tam postrádám.  

Mačát – myslím si, že k tomu bude dostatek prostoru při schvalování zadání zpracování toho 

regulačního plánu. Pokud bychom dospěli v průběhu toho procesu, kdy se zpracovává zadání, 

to má nějaký kroky, to tam je popsaný a zastupitelstvo to musí schválit to zadání, tak pokud 

bychom dospěli k tomu, že to nemá cenu dělat, tak to dělat nemusíme. Nebo že stačí nějaká 

aktualizace. To se tam ještě ukáže.  

 

Pro schválit pořízení, pro schválit Ing. Mačáta jako zastupitele – 15, 5 se zdrželo  

Přijato usnesení č. 23/Z/011214, 24/Z/011214   

 

Tisk č. 15 - Podání žádosti o poskytnutí finanční podpory ze státního rozpočtu v rámci 

dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2015  

 

Pro schválit podání žádosti – 20  

Přijato usnesení č. 25/Z/011214  

 

Tisk č. 16 - Vklad majetku města do dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod 

Moravskotřebovska  

Kolkop – tam se jedná o vodovodní přípojky? Vodovodní přípojky jsou ve vlastnictví 

vlastníka objektu ne?  

Starosta – jedná se o veřejné části.  

Jílek – už tady z VHOSu nikdo není.  Nevím, jestli na to někdo odpoví, ale neměly by to být 

v tom případě odbočky? Zákon jasně hovoří o tom, že vodovodní přípojka je ve vlastnictví 

majitele té nemovitosti. 

Starosta – je to spíš terminus technikus, ale je to v podstatě jak říkáš, že by se to mělo 

jmenovat odbočky. Prověříme to a dáme vědět.  

 

Pro schválit vklad majetku – 19, 1 nehlasoval   

Přijato usnesení č. 26/Z/011214  

 

Tisk č. 17 - Majetek vložený do dobrovolného svazku obcí Skupinová vodovod 

Moravskotřebovska – potvrzení vkladu  

König – chybí mě tady jedna taková podstatná záležitost - souhlas obce Dlouhá Loučka.  

Starosta – souhlas obce je samozřejmě dán.  

König – mohl být přílohou třeba.  

Buriánková – obec Dlouhá Loučka schvalovala tento souhlas v okamžiku, kdy ten tisk už byl 

předložen k nám na zastupitelstvo, proto není přílohou toho tisku.  
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Pro schválit potvrzení – 19, 1 nepřítomen  

Přijato usnesení č. 27/Z/011214  

 

Tisk č. 18 - Prodej pozemku parc. č. 942 ul. Lanškrounská  

 

Pro schválit prodej pozemku – 17, 2 se zdrželi, 1 nepřítomen   

Přijato usnesení č. 28/Z/011214  

 

Tisk č. 19 - Prodej pozemku parc. č. 3664/28 v obci a k. ú. Moravská Třebová část obce 

Sušice  

 

Pro schválit prodej pozemku – 19, 1 nepřítomen   

Přijato usnesení č. 29/Z/011214  

 

Tisk č. 20 - Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2055/105 vše v obci a k. ú. Moravská 

Třebová, lokalita Křížový vrch, ul. Strážnického  

Blahová – Já bych se chtěla dotázat, zda je jako běžnou praxí, že město se nechává 

obdarovávat takovýmto velkým darem. Přeci jenom 2600 m2, není zanedbatelné. 

Předpokládám, že Vás k tomu vedly nějaké kroky z minulosti, ale ty v té důvodové zprávě 

nejsou dostatečně objasněny. Tak jestli by nám mohla být objasněna ta historie a vlastně proč 

v tuto chvíli přijímáme takto velký dar.  

Starosta – Já bych požádal kolegu Mačáta, aby to řekl přesně. 

Mačát – Ta kauza těch pozemků na Strážnického je mnohem složitější. To by možná chtělo 

vysvětlit nějak ze široka víc. Přesně by to řekl Mirek Netolický, ale tady se jedná o to, že my 

tam máme podepsanou smlouvu s paní Arajmu, na základě které ona nám převádí bezplatně 

nějaké pozemky. Proti tomu my se zavazujeme vybudovat infrastrukturu v té lokalitě a tento 

pozemek nebyl součástí této smlouvy. My jsme při zpracování projektové dokumentace, jako 

se dospělo k tomu, že by tam byl potřeba ještě další pozemek pro to zasakování, který nemá, 

není určen pro nějaké jiné využití. Tak jsme oslovili paní Arajmu, zda by ještě k těm 

pozemkům, které nám převádí, převedla i tento. S tím ona tedy souhlasila. Takže, jestli je to 

takhle srozumitelný. 

Blahová – děkuji. Srozumitelné to je. Nicméně ona nám přece nedaruje pozemky bez toho,  

aniž by z toho ona sama něco měla, předpokládám. Vy jste zmiňoval, že teda tam bude 

zavedena infrastruktura. To se dotkne nějakým způsobem jí, nebo ona bude nějakým 

způsobem zvýhodněna za tyto dary? 

Mačát – já bych neřekl zvýhodněna. Ta smlouva se dost dlouho diskutovala a ladila. Už před 

dvěma lety mám pocit, že to zastupitelstvo schvalovalo. Ale tam je jasně jako definovaný, co 

vkládá ona a co dává město. Můžeme se domluvit, že předložíme do příštího jednání tuto 

smlouvu včetně všech detailů k tomu. To si myslím, že já abych z hlavy říkal, co je ve 

smlouvě, to by asi bylo docela nepřesný. Pak jak jsem to spletl u toho stočného, ještě bych 

udělal teďka nějakou chybu. Tak radši bych to doložil písemně zastupitelům, všechny ty 

materiály, který s tím souvisí.  

Kolkop – chápu to dobře, že tato lokalita je prioritní pro město? Zda je tato lokalita pro 

bydlení, která se chystá, prioritou města.  

Starosta – určitě je to priorita města. Protože je to jedna z lokalit, která má sloužit k bydlení. 

To není žádný tajemství. Jak říkal kolega Mačát, ta situace se vyvíjela několik let, než jsme 

dospěli k tomu a navíc ten pozemek je pro ní v podstatě bezcennej, protože tam bude sloužit 
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prostě k tomu opatření, aby tam se mohlo stavět. Takže, jestli to takhle stačí, já nevím, ale my 

to doložíme přesně, jak říkal kolega Mačát do příštího jednání zastupitelstva ano? 

Mačát – abysme nemíchali dvě věci. První věc je převod pozemků, který jsou vhodný pro 

stavební parcely, kde jich je asi 15, z toho 7 bezplatně převedeno na město, ale s tím, že 

vybuduje infrastrukturu do určitého termínu. Čili kromě toho, když jsme do toho šli, jsme to 

zvažovali, jestli tato lokalita je vhodná nebo není. A je problém trošku s tím vedením 

vysokého napětí, který by bylo dobrý přeložit, ale k tomu se možná ještě dostaneme někdy 

později. Ale v současné době jsme ve stavu, kdy jsme se zavázali k nějakému termínu, dokdy 

tu lokalitu zasíťujem a na to je smlouva. Při nedodržení toho termínu, samozřejmě jsou tam 

nějaké sankce. Čili pokud bysme to nějakým způsobem revokovali a chtěli odstoupit třeba od 

té smlouvy, jestli k tomu míříme, no tak můžeme, ale s vědomím toho, že jsme jednak do toho 

už něco vložili třeba projektové dokumentace a jednak toho, že tam bude nějaké penále. A já 

si myslím, že zastupitelstvo minulé vyhodnotilo tu smlouvu jako výhodnou pro město a pro to 

ji teda podepsalo nebo doporučilo, schválilo zastupitelstvo. 

Jílek – Možná by stálo za úvahu posoudit, jestli zbytečně na sebe neupozorňujeme, protože 

jakýkoli přijetí daru městem čímsi zavání a samozřejmě můžeme se dohadovat, jestli ano 

nebo ne. Jestli by možná nebylo i ekonomicky výhodnější dohodnout se na nějaké symbolické 

ceně, zaplatit daň z nabytí nemovité věci, nebo jak se to teď jmenuje, která bude vycházet 

samozřejmě z ceny odhadem než platit stejně darovací daň. Budeme si muset nechat udělat na 

tu parcelu nějaký znalecký odhad a zaplatit darovací daň z té ceny znaleckého odhadu. Takže 

tam nějaké náklady, i když to asi nebudou významné, vyplynou. Ale vrátím se k té první větě, 

prostě zbytečně si zaděláváme na to, abychom na sebe upozorňovali. 

Mačát – je možné to znovu posoudit, kdyby tady teď byla, je tady paní Mazalová. Jo? Můžete 

se k tomu nějak vyjádřit? 

Mazalová – samozřejmě při nabytí nemovitosti budeme platit příjmovou daň, kterou vyčíslí. 

Daň z příjmu budeme platit, pokud ten pozemek dostaneme jako dar. Tu odvádí finanční 

odbor. Když je to z nabytí nemovitosti, tak platíme 4% z ceny té nemovitosti. Jako 

upozorňovat na sebe, finanční úřad samozřejmě zaujme i to, pokud nabydeme nemovitost za 

nižší než obvyklou cenu. Takže darování je poměrně čistá záležitost oproti nabytí za nějakou 

symbolickou cenu. To je otázka. To se nedá říct, čím na sebe upozorníme. To není správně 

řečeno, že upozorníme. Nabytí nemovitosti darem je stejně legálné jako nabytí nemovitosti za 

cenu smluvní, ale velmi velmi velmi se sleduje, ty ceny smluvní jestli odpovídají cenám 

obvyklým na tom území. Protože, když je to cena neobvyklá, tím spíš na sebe upozorníme. 

Odpověď panu Jílkovi. 

Starosta – děkuji.  

Kolkop – mohu ještě dotaz na informaci o tom závazném termínu v té smlouvě? Dokdy má 

být zasíťováno? 

Starosta – určitě, samozřejmě, ale teď nejsem schopen zodpovědět, jestli kolega Mačát? 

Mačát – já bych to fakt raději nechal na to, abysme předložili ty přesný dokumenty. Já teďka 

si nevybavuju, abych neřekl něco špatně, ale mám pocit, že je tam do konce května příštího 

roku. A budeme muset jednat o prodloužení toho termínu, protože bysme to nestihli. Ale 

říkám, neberte mě úplně za slovo, protože si… Ale myslím si, že je to do konce května v té 

smlouvě zatím.  

Jurenka – já bych se chtěl zeptat, jestli k tomu zasíťování je ten pozemek potřeba, o kterém 

mluvíme teďka. 

Starosta – je to určitě potřeba, ale ještě nechám vysvětlit kolegu Mačáta. 

Mačát - u všech teďka nových staveb se preferuje zasakování a tam je takový podloží, že 

potřebujeme větší prostor na to zasakování, takže k realizaci celého toho projektu je ten 

pozemek potřeba. Ledaže by se to řešilo jinak. Že by se ta dešťová voda odváděla ještě někam 

jinam, ale to je odborná záležitost pro projektanta to prostě nedokážu posoudit, ale tady se to 
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nabízí poměrně elegantně to řešit. Já, skutečně to nás nebudeme nic stát ten pozemek, takže je 

ta obava, že by to někdo mohl zpochybnit, ale to tady paní Mazlová vysvětlila. 

Blahová – já ještě jenom tak pro informaci. Protože celý tento projekt je samozřejmě na webu 

města zveřejněn a v technické zprávě je napsáno, že všechny ty nemovitosti budou potřebovat 

výtlačnou kanalizaci, to znamená čerpání, každá nemovitost bude mít vlastní čerpadlo, kterým 

to bude tlačit do teda kanalizace. Já jenom tak v úvaze, už zřejmě je odsouhlaseno, 

zamysleme se nad tím, jak my sami, jak kdokoliv z Vás by chtěl kupovat parcelu s tím, že 

bude muset mít kanalizaci ještě na čerpadlo. Myslím si, že to dost jako podhodnotí ceny a 

vůbec zájem o ty nemovitosti. Navíc, když tuším ještě dvě parcely jsou tam pořád ke koupi.  

Mačát – toto všechno se zvažovalo, posuzovalo, ekonomicky počítalo a je to takhle prostě 

schváleno. Ten projekt dokonce je jako příloha smlouvy. 

 

Pro schválit převod – 12, 1 proti 7 se zdrželo.  

Přijato usnesení č. 30/Z/011214  

 

Tisk č. 21 - Návrh na podání žádosti o převod pozemku od UZSVM  

 

Pro schválit podání žádosti – 19, 1 nepřítomen   

Přijato usnesení č. 31/Z/011214  

 

Tisk č. 22 - Návrh podání žádosti o bezúplatný převod pozemku od ÚZSVM v kat. území 

Moravská Třebová, ul. Jevíčská 

 

Pro schválit podání žádosti – 19, 1 nepřítomen   

Přijato usnesení č. 32/Z/011214  

 

Tisk č. 23 - Výkup pozemku parc. č. 3110/15, 3110/16, 3110/17, 3400/, 3396/12, 3072/4, 

3398/11 vše v obci a k. ú. Moravská Třebová, část Udánky  

Mička – mě by v téhle souvislosti zajímalo, jestli cena, která je zde navržena, za těch 190 Kč, 

jestli je v podstatě úměrná tomu, za kolik jsme vykupovali pozemky pod komunikacemi ve 

městě. Viz třeba s plným asfaltovým povrchem, protože ten stav tam není zrovna utěšený v té 

části Udánek a jestli teda musíme za tuto cenu, která je tedy jiná, než bylo dáno usnesením 

rady. 

Starosta – děkuji. Já tedy jenom podotknu, že ta cena je výsledkem jednání, opakovaných 

s dotyčnou majitelkou a požádám paní Mazalovou, aby nám podala další informace. 

Mazalová – samozřejmě ta cena se rok od roku zvyšuje, to je nepopiratelné. Tak jisto stejně 

jak se zvyšujou ceny pozemků úředních úředně cenných odhadem, ale je to vlastně jediná 

přístupová cesta, nejenom k těm dvoum areálům, jak tam píše Málek, ke garážím, takže 

pokud bysme to nevykoupili, tak těm lidem bysme mohli stížit nějakým způsobem existenci. 

Tých 190 korun je slušná cesta, řeknu to tak, slušná cena. Není to od majitele pozemku 

přetažené ani my jsme nešli příliš vysoko. Tady není rozhodující, jestli je to asfaltová 

komunikace nebo prašná komunikace, protože my ve většině případů, nebo ve sto procent 

případů vykupujeme ty pozemky. Ty stavby, pokud na nich existujou, či už asfaltové nebo 

betonové, jsou většinou ve vlastnictví města. Takže my platíme jenom za ten pozemek vždy. 

Jílek – samozřejmě se nejedná o první, ani zřejmě o poslední případ. Myslíte si, že by dokázal 

odbor majetku města dohledat, jak se v uvozovkách nějaká paní Nevečeřalová ze Svobody 

nad Úpou prostě ocitla vlastnicí tady sedmi možná i víc parcel v Udánkách a pokud ano, tak 

za jakou cenu a od koho to nabyla? 
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Starosta – já se domnívám, že nejlepší bude, když se jí zeptáš. Protože my nemáme právo 

vyzvídat, jak to nabyla. To si myslím, že bysme asi mohli narazit. To říkám sám za sebe.  

Mazalová – Pokud by na tom pan Jílek trval, tak samozřejmě můžeme nahlédnout do katastru. 

V katastru se přesné převody dají zjistit. Ale předpokládám, jako ve většině případů, že to je 

restituční, restitučně nabyté pozemky, že paní je nějaký dědic předešlého majitele. 

Ošťádal J. – já bych se chtěl zeptat, je to tak nutné to kupovat? Protože ona, jestli to je veřejná 

komunikace, tak nám nemůže zabránit k nějakýmu vstupu k těm garážím, jo? Nevím. 

Mazalová – pan Ošťádal má pravdu, podle zákona, pokud je to komunikace, tak nám majitel 

nesmí bránit v přístupu. Ale z důvodu takové právní jistoty do budoucna, my nevíme, co se 

ještě dále jak se změní, takže my tyhlety kousky postupně, jak se objevujou, tak je město 

vykupuje. Není první výkup a ani poslední, jak zmínil pan Jílek. My víme, teď zrovna víme o 

dalším v Udánkách, který budeme navrhovat k výkupu a myslím si, že tak, jak dáváme do 

pořádku ostatní věci, tak bysme si měli dát do pořádku i tohleto, aby ty pozemky pod těma 

komunikacema město vlastnilo. Zas to nejsou až tak velké náklady a myslím si, že je lepší to 

mít v pořádku. 

Starosta – nutno ještě podotknout, že kromě toho, co jste říkala, tak se ten majitel může 

úspěšně domáhat plnění za nájem, tři roky zpátky, pokud mně neklame paměť a moje znalost. 

Jílek – já teda v té věci nejsem obeznámen, ale když se v rámci restitucí nebo nějakého plnění 

prostě přidělují pozemky na katastru města, tak se nikdo neptá toho města, jestli s tím 

souhlasí? 

Starosta – Určitě ne. 

Jílek – takže prostě najednou uprostřed náměstí budeme mít, no to přeháním, to je v našem, to 

je naše, ale prostě ten, to Ministerstvo zemědělství nebo kdo to přidělovalo, tak to prostě 

může přidělit silnici, v rámci restitučních nároků? 

Starosta – to si myslím určitě ne, myslím určitě ne. Ale může přidělit pozemky, aniž se ptá 

samosprávy, jestli s tím souhlasej. To víme deset, máme mnoha desítek zkušeností 

z minulosti, když byly ještě restituce, když se řešily. Jestli nemám pravdu paní doktorko, tak 

mě vyveďte z omylu. 

Zemánková – ne nechci Vás vyvádět z omylu, ale když to vykoupíme, tak se nám, v této fázi 

budeme mít jistotu, když to bude naše. Proto asi ten tisk byl zpracován. 

Jílek – no dobře tak já zopakuju tu první otázku, jestli by to nebyl problém, kdyby to odbor 

majetku města mohl v téhle konkrétní kauze vyhledat na katastru, uděláme si z toho nějaký, 

nějaký případ, který bude sloužit jako modelový, abychom věděli, jak to tady funguje. A 

pokud je to problém, já na tom samozřejmě netrvám, já jsem se ptal, jestli je to problém 

zjistit, protože na veřejném přístupu ke katastru máte pouze poslední stav a historii tam 

samozřejmě nevyhledáte.  

Starosta – ano, já se domnívám, že to odbor majetku zkusí, tento úkol splnit do té míry, do 

jaké bude oprávněn ty podklady získat legální cestou samozřejmě, ano? Takže domnívám se, 

že bychom mohli na to pak odpovědět písemně. 

Martínek – no já se přiznám, že se mi to nezdá být taky jako poměrně hodně jako taková 

slušná cena, bych viděl 100 Kč za metr čtvereční.  Nicméně pokud se týká těch restitucí, jestli 

je to normální restituce za dědictví tak, pak je to jasný, pak prostě ten restituent to dostane, 

pokud to bylo takzvané náhradní restituční plnění, tak pak by to bylo samozřejmě na to 

prozkoumání, protože potom by beze sporu nepostupoval ten orgán, který vydává tu půdu 

v souladu se zákonem, ale předpokládám, že je to normální, běžné restituční vydání. To 

znamená, že pozemek vlastnil někdo z předků nebo prostě předcházející majitel byl 

v nějakém rodinném stavu tady s touhle majitelkou a pak samozřejmě ten konkrétní 

vydávající orgán vydal bez diskuze, bez ohledu na to, jestli je tam komunikace, či není. A pak 

je na vlastníkovi komunikace, aby se vypořádal. Musí zvážit, jaké to pro něj bude mít 

následky, když jí eventuálně nevykoupí nebo respektive zamezí tomu, aby ti, kteří ji používají 
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tak ji mohli používat dál. Říkám, ta cena se mi nezdá být dobrá jo ale, nebo nevím, jaká je 

teďka praxe, ale běžně se takhle, myslím si, já teď nevím kolik, dává jako náhrady stát, 

protože kraj vykupuje masově silnice, možná by to stálo za to se podívat, porovnat si to 

s krajem, za co vykupuje pozemky pod silnicema, on na to dostává státní dotace teda, ale 

nicméně tam je nějaká cena, za kterou kraj běžně silnice a takový komunikace vykupuje, pak 

by se to asi dalo porovnat, ale jinak je to samozřejmě vždy otázka dohody mezi vlastníkem a 

tím, kdo to chce nabýt. 

Starosta – já jenom znovu připomenu, že ta cena se nějakým způsobem vyvíjela a že to je 

výsledek jednání obou stran s tím, že ta původní představa byla mnohem vyšší. Je to tak paní 

Mazalová? 

Mazalová – tak já ještě mohu doplnit, protože tam to rozmezí 100-187 Kč, to vycházelo ze 

znaleckých posudků, které na to byly zpracovány. Takže to jsou úřední ceny těch jednotlivých 

pozemků. Od 100 do 187 Kč, žádný vlastník nám za úřední cenu nedá. 

Koklop – já bych jenom chtěl potvrdit a doplnit, že paní Nevečeřalová se tam narodila, to 

znamená, že to zdědila po svém otci ty pozemky. 

Starosta – děkuji za doplnění. 

 

Pro schválit výkup – 16, 4 se zdrželi  

Přijato usnesení č. 33/Z/011214  

 

Tisk č. 24 - Návrh na podání žádosti o státní účelovou dotaci  

 

Pro schválit podání žádosti, pro schválit dofinancování – 19, 1 nehlasoval  

Přijato usnesení č. 35/Z/011214, 36/Z/011214  

 

Tisk č. 25 - Valentina Ďuračová – úhrada dluhu ve splátkách  

Pro schválit dohodu – 19, 1 se zdržel  

Přijato usnesení č. 34/Z/011214 

 

Tisk č. 26 - Koncesní řízení na provozování kanalizace 

Jílek - já bych se chtěl zeptat, jestli můžeme nahlédnout, nebo případně, pokud víc zastupitelů 

bude mít zájem, vidět mandátní smlouvy s firmou VRV nebo smlouvu teď v tuto chvíli jednu 

aktuální. A druhá otázka, chtěl bych se zeptat. Předpokládám, že hodnotící komise pracuje 

v podobném režimu jako hodnotící komise u výběru veřejného dodavatele, tedy plnění 

veřejné zakázky a nerozumím tomu, že členem hodnotící komise je osoba, která je spjata 

s jedním z uchazečů. 

Starosta – teď ti nerozumím. Kdo to je? 

Mačát – Samozřejmě není problém mandátní smlouvu dát k dispozici.  Teď nevím tu formu, 

já nevím, jestli to můžeme rozeslat všem, nebo jestli to, jestli chcete nahlédnout do ní na 

radnici, to musíme s panem tajemníkem ještě teda doladit, ale problém s tím není určitě, takže 

to se dohodneme. Co se týče hodnotící komise, ta byla stanovena kdysi dávno a já skoro bych 

uvítal, kdybychom třeba ji definovali znovu, ale musíme se poradit s VRV, protože je to 

někde zaznamenáno. Protože tím asi to bylo myšleno na mě, že jsem v dozorčí radě VHOSu, 

pokud se nemýlím, Pepo? Jo. Já skutečně bych byl radši, kdyby tam byl někdo jinej, mě to 

bere čas ty hodnotící komise. Já se snažím v žádné nebýt, takže tady bych to uvítal taky. Čili 

prověříme, jestli je možná změna a provedem změnu. Ale o tom teď dneska nerozhodujeme. 

Dneska je to jen informativní zpráva o tom koncesním řízení, jo? Ale vnímám to jako 

požadavek nebo doporučení na změnu v hodnotící komisi. Myslím si, že i u jiných projektů 

nebo zakázek, kde běží nějaké výběrové řízení, bysme mohli případně ty změny províst. 
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Zatím se nám tam často z těch zastupitelů objevuje Mička, Ošťádal, Jílek. Pojďme, kdo dál 

má zájem být v hodnotících komisích, které budeme pro každou zakázku dělat, tak 

bezproblémově tam můžete být kdokoliv. Čili, ještě Vás k tomu asi vyzveme, jakmile bude 

nějaká další zakázka. 

Starosta – už jsme tu anketu dělali, kdo má zájem. Nicméně se za to osobně tak přimlouvám, 

protože jsou různá výběrová řízení různého druhu a je dobře, když tam jste zastoupeni, aspoň 

vidíte, jak to chodí a také to slouží k tomu, že to co se říká na ulicích, že se prostě někde 

fauluje a podobně nebo zkresluje, tak vidíte, že ta realita je jiná.  

Kolkop – já mám jenom dotaz k tomu kritériu revize kanalizace, co si pod tím mám 

představit? 

Mačát – já bych doporučoval, protože to je skutečně hodně složitý. My máme na webu 

koncesní projekt, na ten se můžete podívat. Není tam už koncesní dokumentace, ta je ještě 

rozsáhlejší než ten projekt, ale můžeme jí tam pověsit taky. Ale asi by bylo nejlepší udělat 

něco podobnýho jako s tím VHOSem, že bysme Vám nabídli účast na semináři nebo 

konzultaci s tím panem Drbolou z VRV, který to administruje všechno a připravuje atd. a 

věnovali tomu třeba dvě hodiny nebo hodinu, já nevím, kolik bude potřeba, abyste se v tom 

zorientovali, protože je to poměrně složitý.  Co se týče toho kritéria výkonný ukazatel, revize 

kanalizace – stokové sítě, tak já to přečtu, protože bych to asi z paměti neřekl. Délka 

gravitační stokové sítě, kde byla provedena revize, v poměru k celkové délce gravitační 

stokové sítě, a to v průběhu jednoho kalendářního roku vyjádřeno v procentech. Teď tady je 

nějakej vzorec. Pak je tady OVZ4  je rozdíl mezi požadovanou délkou gravitační stokové sítě, 

u které má být provedena revize a skutečnou délkou gravitační stokové sítě, kde byla 

provedena revize, a to v průběhu jednoho kalendářního roku vyjádřeno v kilometrech. Je to 

jasný? To se nedivím. Nicméně je to kritérium, který tam bylo tedy nějakým způsobem 

navrženo, bylo schváleno, ta koncesní dokumentace byla schválena v zastupitelstvu a váhu to 

má 4%. Čili klíčová tam bude v každým případě cena. Ještě možná teda k tomu průběhu 

hodnocení, ono to je složitější trošku, než u běžného výběrového řízení tam budou vlastně tři 

kroky, první krok bylo otevírání obálek, ten výsledek už máte jako přílohu tohoto tisku, kdo 

tam podal nabídku. Druhé kolo je hodnocení pouze splnění kvalifikačních předpokladů, aniž 

by se hodnotila cena až podle toho, kdo postoupí po tom hodnocení těch předpokladů, tak ty 

firmy předloží nabídku cenovou a ta se teprve bude hodnotit, jo? Čili my momentálně cenu 

nevíme. Momentálně je projeven zájem v té soutěži a doložení splnění kvalifikačních 

předpokladů. To bude teďka hodnotící komise na nějakém svém jednání, nevím zatím termín, 

bude posuzovat a kontrolovat, jestli to je v pořádku. Takže znova říkám, já velmi uvítám, 

když tam někdo bude místo mě, protože to bude dost časově náročný to všechno posoudit. 

Starosta – Určitě budeme s touhle možnou změnou počítat, jakmile nastane čas, tak na to co 

nejdříve zareagujeme. 

Jílek – já jsem si samozřejmě vědom toho, že to nesouvisí s tím usnesením, které dneska 

schvalujeme, proto jsem to pojal jako technickou poznámku, ale k tomu, k té předchozí 

poznámce. Já samozřejmě bych to rád uvedl na pravou míru, já jsem nemyslel, nemám tady 

nějaký personální problémy s nikým. Já jsem se ptal na jednoduchou otázku, jestli zákon o 

koncesním řízení nevylučuje účast člena hodnotící komise, aby byl ve statutárním orgánu 

jednoho z uchazečů. To je všecko, prostě, jestli to ten zákon nezakazuje, tak to samozřejmě 

není žádnej problém. A jinak ta účast v hodnotící komisi, nerad bych, abych ten příspěvek 

vyzněl jako, že se hrnu do hodnotící komise, protože v 90% případů se jedná o kalkulačku, 

která se řadí dle nabídkové ceny, takže člen hodnotící komise toho nějak moc jako neovlivní, 

ale pokud vnímáte účast širokého spektra zastupitelů jako přínosnou v hodnotících komisích, 

tak samozřejmě to je v pořádku. 

Mačát – já opravdu děkuji za tu konstruktivní připomínku v tomto případě, protože fakt jsme 

si to asi neuvědomili, že by tam problém mohl být, jo? Ten konflikt dozorčí rada versus 
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hodnotící komise, takže určitě to je vážná věc a okamžitě to prověříme a tím spíš by to vedlo 

k té výměně. Takže za to děkuju, říkám. 

 

Pro vzít na vědomí – 18, 2 se zdrželi  

Přijato usnesení č. 44/Z/011214  

 

Tisk č. 28 - Výběrová řízení na webovém portálu města  

Starosta – já jenom řeknu tedy předem, pardon, že na webových stránkách se vyhlašování 

výběrových řízení a výsledky objevují. Pouze se tam neobjevují smlouvy, ale myslíme i na to, 

že bychom tam, i když ne úplně všechny, protože to by to tam zahltilo, určitě, ale rozhodně ty 

důležitější smlouvy v každém případě. Takže myslíme na to také. 

Horská – Samozřejmě všichni, jak jsme tady, máme zájem na transparentnosti a měli jsme 

vždycky i v minulém období. Pokud se, už jsme uvažovali o rozšíření, takže, když si přečtete 

programové prohlášení rady města, tak je tam bod „Zvýšíme úroveň informovanosti občanů, 

zejména v oblasti hospodaření města, přehlednější rozpočet a veřejných zakázek zveřejňování 

smluv.“ 

Martínek – já bych byl docela zdrženlivý, aby nakonec na té webové, webových stránkách, 

nebyl takový zmatek tolika dokumentů, že se v tom normální občan nevyzná, protože oni tady 

tyhle rádoby jaksi zlepšování informovanosti vedou k tomu, že vlastně skutečný občan se 

nedostane ke svému problému a utopí se prostě v řadě dokumentů, které jsou. To se 

v poslední době, tady tohle se vzalo jako jeden z hlavních bojů proti korupci atd. Nicméně 

celá řada těch opatření komplikuje situaci a výsledek je, že ti, kteří kradli, tak kradou dál. 

Akorát že potom třeba nemůžeme stavět atd. A pokud se týká těch dokumentů, tam já bych 

opravdu preferoval především to, aby byly jasné, přehledné a dostatečné na to, aby se běžný 

občan mohl informovat. Samozřejmě potom jsou neběžní občané, že jo, kteří ten důvod, proč 

hledají nějakou informaci, mají úplně jiný a pro ty si myslím, že ta veřejná informovanost zas 

až tak není. A protože si v tomto případě nejsem jist, čím by to mohlo zlepšit informovanost 

občanů, se zdržím hlasování. 

Mačát – Určitě máme zájem, abysme zamezili jakýmkoli spekulacím, pomluvám a 

podezřením, který se objevovaly před volbama. Jednoznačně budeme tuto věc řešit a máme to 

v plánu, nejen v tom programovém prohlášení, kde se jedná o zveřejňování smluv. To dáme 

na náš web, ať teda je pokoj a kdo chce, ať si to přečte. Jinak v minulosti to bylo tak, že 

kdokoliv ze zastupitelů kdykoliv chtěl nahlédnout do smlouvy, jakékoli smlouvy, tak má 

samozřejmě na to nárok, může přijít na radnici, bude mu to předloženo, nikdo v podstatě se za 

minulé čtyři roky, možná osm let, k tomu nepřihlásil. Nicméně zaznamenali jsme to jako 

určitý požadavek, takže toto řešeno bude. Co se týče té zadávací dokumentace, výzvy atd., 

tam to bude řešeno odkazem, protože skutečně nechcem zaplácat náš web nějakýma 

takovýma dokumentama a ještě navíc dělat duplicitu. To znamená, že něco budeme dávat na 

náš web, něco na veřejnej web. Takže to skutečně bude řešeno, my předložíme, to máme 

v plánu, já považuju tento tisk za nadbytečný a zbytečný to tady takové usnesení přijímat, 

protože je to náš zájem, abysme maximálně informovali lidi. Budeme to dělat, a pokud by 

někdo ještě potom měl nějakej námět, jak to ještě vylepšit, tak samozřejmě se tomu nebráním. 

Ale ty základní kroky my v tom prostě uděláme v krátké době. 

Ošťádal - já jenom krátce. Já si myslím, jak to tady teďka řekl Vašek, prostě dát nějakou 

metodu pro chtěné členy zastupitelstva, to znamená kdokoliv ze zastupitelstva, aby měl 

možnost nahlédnout. Jo někam. A to jako, jak má Radek pravdu, aby se všechno uveřejňovalo 

všem, to je problém, to si myslím, že by mohl být problém. Ale tady tohleto, jestli by to nějak 

šlo prostě zařídit, tak by to bylo asi dobře. 

Starosta – děkuji, budeme na tom pracovat. 
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Jílek – no já bych se tady toho vůbec nebál, protože samozřejmě máme stránky, ke kterým 

mají přístup pouze zastupitelé. Takže využít této cesty, abychom nezahlcovali občany 

zbytečně zprávami, které nepotřebují. Já samozřejmě předpokládám, že každý zastupitel, 

potažmo člen výboru, když bude chtít vidět nějaký dokument, tak předpokládám, že ho 

dostane k nahlédnutí. Ale přivedli jste mě teď na jednu otázku, kterou jsem zapomněl a na 

kterou jsem si teď vzpomněl, z jakého důvodu zmizela veškerá historie usnesení a zápisů 

z rady města a ze zastupitelstva v podstatě od roku 2003 a starší. 

Starosta – děkuji, na to ti teďka neumím odpovědět, protože jsem tady nebyl v tu dobu, ale 

možná pan tajemník bude znát.  

Kolkop – ten tisk byl myšlenej asi trochu jinak, než jste to pochopili, protože ta debata se 

ubírá jiným směrem. Mně nejde o to, jestli se člověk bude moct podívat na smlouvy nebo ne. 

Mně jde o to, aby, když budu chtít soutěžit nějakou zakázku, abych o ní věděl. Ale ten odkaz 

na portál tam třeba taky není. Ty odkazy na portály tam taky nejsou. Paní Horská říkala, že 

tam jsou významný projekty, třeba to koncesní řízení tam taky nebylo. A vůbec jakoby ten 

web je prostě, tak špatně se v něm orientuje člověk, že nevím, jestli by s tím nemělo být něco 

udělané. 

Mačát – dokončuje se komunikační strategie města, na které se pracuje. To je projekt 

dotovaný z evropské unie. Teď se bude někdy prezentovat výstup a pak se bude realizovat a 

jeden z bodů je skutečně zpřehlednění toho webu, jo. Takže určitě se tím zabývat budeme. My 

jsme se tím v minulosti zabývali snad každej rok a vždycky jsme řekli, že tak, jak to je, je to 

dobrý. Ale určitě se tím teďka znovu budeme zabývat a zajistíme, máme to v plánu skutečně, 

aby ta zadávací dokumentace nebo ta výzva na všechno byla teda někde k dispozici, jo? Co se 

týče koncesního řízení, tak je tam akorát ten koncesní projekt, to jsem říkal. Je to na webu 

našem pod záložkou Projekty, tam je poslední bod koncesní řízení a je tam koncesní projekt. 

Není tam zadávací dokumentace ta rozsáhlá, které se říká Koncesní dokumentace, a tu tam 

teda ještě pověsíme. Je to zazipovaná rozsáhlá prostě studie, kterou, si myslím, že nikdo 

nedočte nikdy do konce. 

Starosta – děkuji. Já ještě dodám, že samozřejmě je to potřeba, abyste do toho měli přístup, 

ale samozřejmě hlavním smyslem je, aby do toho viděl občan. To si myslím, že je hlavní 

smysl. 

Martínek – takže pokud se týká přístupu, tak samozřejmě, že člen zastupitelstva má přístup 

úplně ke všemu, je to ze zákona, takže není důvod a myslím, že se tady za celou dobu 

existence samosprávného města nestalo, že by někdo někomu nějaký přístup odepřel. To je 

Ad1. Ad2 – to, na co se ptal pan Jílek, tak bude nejspíš na můj zásah, protože když jsem 

dostal přístup tedy k materiálu tak, ač nečlen rady v minulém období jsem zjistil, že tam mám 

veškeré doklady nebo veškeré dokumenty v radě, což odporuje zákonům, protože dokumenty 

z rady jsou neveřejné. Takže a já jsem nebyl dokonce ani členem zastupitelstva v té době, 

takže jsem na to upozornil příslušné instituce, že by ten web měl odpovídat zákonům. Týká se 

to samozřejmě rady, jestli byly likvidovány i zastupitelstva to, přiznám se, že jsem se nedíval 

z toho předcházejícího období. To je v zásadě jedno, protože je zase jde najít na jiných 

věcech. A třetí věc, takže to je z mého zásahu, pokud se týká rady a je to zcela určitě 

v souladu se zákonem, samozřejmě ti, kteří jsou bývalí členové rady, se na to mohou dívat 

kdykoliv. A poslední věc, která se týká toho zveřejňování smluv, to není problém jenom 

města Moravská Třebová, ale to je problém celé řady dalších institucí. My se s tím teď 

potýkáme na celostátní úrovni, protože jak jistě víte, existuje taková zvláštní organizace, která 

se jmenuje Rekonstrukce státu a ta požaduje ledacos, mimo jiné nové systémy zveřejňování. 

Problém je v tom, že se to dubluje, to znamená, posléze to může skončit stejně tak jako se 

zákonem v celé řadě jiných paragrafů zákona o zadávání veřejných zakázek, že ten zadavatel 

vlastně nebude vědět, kam všude to má umístit. Já teda upřednostňuji, aby se to umísťovalo 

všechno jen na jedno místo a nikoliv, aby těch povinných zveřejňovacích adres bylo víc. A 
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navíc v tom návrhu bylo dokonce to, že když opomene ten pořizovatel to zveřejnit, tak je celý 

to výběrové řízení neplatné od samého počátku, jo.  Takže to když si domyslíte do konce, tak 

ty závěry, nevím, jestli si to vůbec někdo z těch, kteří to navrhovali, domyslel do konce. Byla 

kolem toho poměrně živá debata, které jsem se osobně zúčastnil. No, a když jsem se ptal, proč 

je třeba zveřejňovat něco, co se povinně zveřejňuje na desce zastupitelstva nebo města, že jo, 

to, co je povinné zveřejňovat na úřední desce navíc, když jsou teďka elektronické desky, tak 

mi bylo na to odpovězeno, že bysme se vrátili k samému počátku. To znamená jinak řečeno, 

mi nebylo odpovězeno jinak, jenom bylo vyžadováno, aby bylo další zveřejnění. Takže zase 

jako to souvisí s tím, co jsem tady říkal předtím, někdy méně znamená více. Pokud se týká 

zveřejňování zadání, tak ty jsou dány jasně zákonem a je řečeno, kde to má být a co se týká 

jenom zakázek malého rozsahu beze sporu. A pak bych zase, my to můžeme samozřejmě 

zdublovat, já osobně bych byl pro to, tam, kde to je rozumné, tak aby se dělalo vždycky 

výběrové řízení. To znamená, aby se na to mohl kdokoli podívat, ale pak je opravdu potřeba 

to zpracovat tak, aby v tom nepřehledném množství všelijakých údajů tohle bylo zcela 

přehledné. To znamená, aby to bylo jasné, aby ten případný zájemce se mohl podívat, ale že 

to není tak jednoduché, tak to svědčí o tom, město tady je například poměrně daleko například 

v omezování těch povinností vypisování výběrových smluv, pokud se týká zakázek malého 

rozsahu. Nicméně když jsem se vrátil ke své funkci zastupitele, tak jsem obcházel několik 

institucí a zjistil jsem, že město v mnoha směrech je poněkud přílišní a potom, když dochází 

k objednávání některých zakázek nebo dokonce podle té vyhlášky se některé věci kumulují, 

tak dochází k poměrně nesmyslným záležitostem, kdy se protahují věci, které by se 

protahovat neměly. Ale to už je potom záležitost na další debaty. Takže já si myslím, že tady 

v tomhle je zřejmo, vyvěšovat se má všechno, co je potřeba, ale hlavně tak, aby to bylo 

přehledné a ne, aby se to ještě znepřehlednilo. 

Jílek – no já už nechci zdržovat, ale myslím, že jsme se špatně pochopili. Já jsem se bavil o 

portálu pro zastupitele, který je přístupný pouze přes přístupová práva zastupitelů a tam 

nevidím důvod, proč byly skutečně ta stará usnesení a zápisy smazány. A ještě teď to si 

nejsem jistý, teda na 90%, pokud se nezměnil zákon o obcích, tak rozdělujme usnesení rady a 

zápisy rady. I když, když se vrátím ke svýmu minulýmu příspěvku, tak v našem případě je to 

to samé. Usnesení rady jsou ze zákona o obcích, pokud vím, veřejně dostupné, ale zápisy rady 

veřejně dostupné nejsou. Takže, zkusme to opravdu doladit přesně podle zákona o obcích, 

zkontrolovat aktuálním zastupitelům přístupová práva, smazat přístupová práva minulým 

zastupitelům a udělat v tom pořádek, abychom oddělili stránky, které jsou určeny veřejnosti a 

stránky, které jsou určeny pro zastupitele. Myslím, že to bude i pro vás jednodušší, když 

potom vás nebudeme obtěžovat zbytečnými dotazy, když budeme mít přístup k dokumentům, 

ke kterým přístup máme. A znovu se vracím ke své připomínce z minulého zastupitelstva. 

Nedostal jsem na to žádnou odpověď nebo žádnou reakci, jestli rada města hodlá ty zápisy 

dělat aspoň tak, aby normální zastupitel aspoň rámcově pochopil, o čem se ta rada baví, 

protože já samozřejmě rozumím tomu, že tam nemusí být, kdo kdy šel na záchod a jak dlouho 

tam byl, tak, jak to bylo v minulosti a bohužel to je jediná věc, kterou jste tam zachovali. Ale 

jako opravdu si ty zápisy přečtěte, vždyť to není normální. Já jsem žádnej takovej zápis 

neviděl v tomhle tom duchu psanej. Zkuste tam napsat aspoň dvě věty, o čem jste jednali a 

jestli k tomu měl někdo aspoň nějakou faktickou připomínku nebo něco základního. Protože 

mnohdy z toho usnesení se člověk dozví víc než z toho zápisu. 

Martínek – Můžu konstatovat, že jsem chtěl v zásadě totéž co vy, abych měl přístup k tomu, 

k čemu právo mám mít přístup, takže proto jsem upozornil, že dle mého názoru jsou tam 

některé věci, které mě jako novému zastupiteli navíc členovi rady, by přístupné být 

takovýmto způsobem neměly. Ale nicméně je to záležitost samozřejmě na technické stránce 

věci a já jsem se nezabýval tím, co mám být smazáno, ale jenom jsem upozornil na jisté 

problémy tak, aby to bylo všecko v pořádku. 
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Starosta – děkuji, ještě poprosím pana tajemníka, aby vysvětlil potřebné k tomuto tématu. 

Zemánek – já si vemu slovo a upřesním a ujasním celou záležitost. Stávající přístup členů 

zastupitelstva a samozřejmě i členů rady je přes webové úložiště, kde se ukládají příslušné 

dokumenty. Od nového volební období je přístup. Nebo tak, samozřejmě v tuto chvíli mají 

přístup jenom aktivní, stávající členové zastupitelstva a rady. Minulým členům, kteří již 

nebyli zvoleni, tato přístupová práva byla zrušena. To je jedna věc. Druhá věc, v souladu se 

zákonem o obcích zastupitelé mají přístup, co se týká dokumentů zastupitelstva, ke všem 

usnesením i historickým, to znamená, tam je to myslím od roku 2010, kdy jsme to tam začali 

ukládat. Zápisy rovněž a tisky jenom aktuální v tom příslušném, stávajícím volebním období. 

Dále zastupitelé mají přístup ke všem usnesením rady města i rady města jako valné hromady 

historicky zase od začátku, kdy jsme to tam začali zveřejňovat. Co se týká zápisů, tam mají 

přístup jenom zase k aktuálním v tomto volebním období. Obdobný režim je i pro radu města. 

To znamená, rada města má přístup nebo členové rady města mají přístup ke všem usnesením 

historicky, k tiskům a zápisům jen v tomto volebním období. Vycházím při tom, rozhodl jsem 

o tom opíraje se o ustanovení zákona o obcích, kde stávajícího člena zastupitelstva města 

v minulém volebním období, kdy nebyl členem zastupitelstva města, považuji za občana 

města, tudíž má přístup k dokumentům, které stanovuje zákon o obcích. Takto to je. 

Starosta – děkuji za přesné vysvětlení. 

Truhlář – já bych jenom chtěl tady k tomu tisku č. 28, já si myslím, že ten návrh na usnesení 

byl míněn tak, že v minulosti některé výzvy byly uveřejněny na portále myslím e-poptávka 

nebo e-zakázky nebo něco takového a nebyly uveřejněny na webu našeho města. Takže já si 

myslím, že to je vztahovaný hlavně k tomuto a že by třeba na webu města měl být aspoň 

příslušnej odkaz na tu e-poptávku nebo e-zakázky. 

 

Pro doporučit RM zveřejňovat výzvy - 9, zdrželo se 11  

 

Různé:  

 

Mička – já mám tady čtyři poznámky v rámci různého. V první bych se chtěl vrátit ještě 

k minulému ustavujícímu jednání, kde jsem pravděpodobně pod vlivem poklidné atmosféry 

přeslechl, co říkala Hana, že obdržela nabídku od pěti stran. Já bych chtěl říct, že od TOP 09 

ta nabídka nemohla vzejít a to z jednoho prostého důvodu, protože TOP 09 se vymezuje vůči 

komunistické straně, takže jestliže to takhle bylo míněno a vztaženo, že to bylo i od strany 

TOP 09, tak jenom bych to chtěl uvést na pravou míru, že nikoliv. Bral jsem to asi jako 

testování ze strany ostatních kolegů. Nicméně v případě, že by na to komunistická strana 

reflektovala, tak by TOP 09 byla na stejném místě jak teď, tudíž v opozici. Tak to jsem chtěl 

jenom upřesnit, aby v tom bylo jasno. Pak bych se chtěl vrátit ještě o jedno zastupitelstvo 

zpátky, to bylo to poslední v minulém období, kde jsem obdržel to nové indiánské jméno 

„Ten, který mluví nepravdu“, dotázal jsem se a taky jsem nikde nenašel odpověď, zda bude 

aktualizovaná směrnice č.10/2011 pro vydávání Moravskotřebovského zpravodaje. Takže 

bych chtěl rád tady tuhle informaci, jestli se na směrnici pracuje a jestli se aktualizuje 

v souladu s novelou zákona o periodickém tisku, děkuji. Pak mám jednu, snad apel bych 

zmínil, v současné době, poslední měsíc probíhají stavební práce přeložky plynu na ulici 

Jiráskova. Já to beru teď jako v podstatě modelový příklad. Já se domnívám do budoucna, že 

v okamžiku, kdy některé tady ty firmy, které budou, míněno ČS, RWE, cokoli z těch hlavních 

páteřních sítí, budou realizovat jakoukoli zakázku, že by k tomu měly následovat kroky, které 

se týkají našich sítí, našich úprav komunikací, za které zodpovídá město. Mám tím na mysli, 

jestliže tady se dělá plyn a počítá se s tím, že tady bude provedena rekonstrukce vozovky, tak 

považuji za automatické, že v rámci toho zasedne výkonný orgán a bude zvažovat: 
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potřebujeme udělat v té dané lokalitě ještě další práce související s infrastrukturou? Ať už je 

to oprava chodníků, ať už je to oprava zaústění vodovodů nebo kanálu. Tak abychom do té 

vozovky nemuseli vstupovat a považovali to po ukončení prací dané firmy za uskutečněnou 

jednu část zlepšení životního prostředí v našem městě. Na případu Jiráskové v současné době 

je to přímo obráceně, část vozovky je zpravená, obrubníky jsou zamáčklé bývalou nákladní 

dopravou firmy Miltra. Chodníky jsou zdevastované, protože je tam betonový povrch, 

několikrát opravovaný, popraskaný, v podstatě je to na výměnu. Firma udělala nový povrch, 

ty uzávěry vodovodu zůstaly na stejném místě, čili místo abychom vytvořili rovný povrch, tak 

zase to bude předmětem dalších výtluků. Já to tady dávám, říkám to na rovinu, že by město 

mělo do budoucna zvážit vždy v okamžiku, kdy se tady bude pohybovat nová firma a bude 

nám uvádět vozovku do v podstatě konečného stavu, že by se město na tom mělo spolupodílet 

a zamezit potom dalšímu plýtvání našich peněz. Děkuji. A ještě teda mám poslední, abych 

říkal jsem čtyři. A poslední z mé strany patří poděkování pracovníkům Kulturních služeb 

odboru majetku za organizaci kulturní akce včera na náměstí. Děkuji.  

Starosta – také děkuji. Já začnu od konce. Jen velmi krátce, samozřejmě, že to je snaha, aby se 

hrabalo do komunikace jenom jednou, respektive najednou na všechny sítě. Nicméně díky 

RWE se nám to někdy nedaří, jako je ulice Tyršova, kde vlastně taky je stálá potřeba vyměnit 

vodovod a kanalizaci, ale bohužel, protože to udělali oproti úmluvě předchozí. Původně to 

mělo být až v roce 2016, tuším. Nicméně to udělali teďka a my jsme už na to neměli peníze v 

rozpočtu, abychom to zvládli dofinancovat. Takže ta snaha tady je. Nicméně máme 

zanedlouho jednání s panem Kordíkem z RWE, kde budeme slaďovat tyhlety akce přesně, jak 

jsi říkal, udělat všechno najednou. Zkusit všechny a to snad je ale, to je předpokladem vůbec 

nás všech už několik let, abychom zajistili, když se bude kopat, aby se kopalo teda skutečně 

jenom jednou na jednu akci. Že se to někdy nepodaří, to je politování hodné a mě se to osobně 

taky nelíbí. Nicméně třeba na té Jiráskově ulici, ještě bych chtěl říct, že ta firma Kubík si 

počíná velmi profesionálně a komunikujou s občany, prostě vysvětlujou, upozorňujou a 

opravdu máme z toho docela dobrej pocit, protože ta firma pracuje velmi dobře jo? Je to 

prostě obtěžuje samozřejmě, je to prostě, každýmu to tam vadí, že to tam maj rozhrabaný, že 

se tam prostě nedá jet, pohybovat se atd. Nicméně ta připomínka je určitě správná a já jenom 

chci ujistit, že tohle je naším záměrem.  

Mička – Technickou, starosto já se stejně domnívám, že při tom všem stačilo vstoupit do 

jednání a bavit se o úpravě rozpočtu. Jsem pevně přesvědčen o tom, že i v rámci letošního 

rozpočtu budeme generovat přebytek v rámci daňové výtěžnosti a že ty peníze na tu dílčí, to 

nejsou velké objemy, že tu v řádu půl milionu na minimálně výměnu obrubníků a opravu těch 

vpustí, ta by se tam vešla stoprocentně, to jsem přesvědčen.  

Starosta – není to jenom o téhle položce, co říkáš. Je to i o položce na výměnu vodovodu a 

s tím nedisponuje město, to je věcí skupinového vodovodu. Takže sladit to na poslední chvíli 

je skoro vyloučeno. Nicméně tu připomínku bereme jako vážnou a budeme na to samozřejmě 

myslet. 

Brettschneider – já jenom, Miloši ty víš, že se tady tenhlecten projekt připravoval. Takhle se 

dělala ulice Nádražní a dělala se ulice Jevíčská, kde se vyměnil kanál, vodovod a i přesvědčili 

jsme ČEZ, že tam položil nový vedení elektrického napětí. S paní Mazalovou jsme jednali s 

RWE, byla u toho myslím i paní ředitelka z Technických služeb, jednali jsme s RWE loni na 

tom, na procesu a na harmonogramu oprav tady těch nebo výměny těch plynovodů. Bohužel 

letos na jaře nám sdělili, že se prostě udělají tady tydlencty lokality, buď berte, nebo neberte a 

nikdo se s náma nebavil. Bohužel jsme neměli připravenou projektovou dokumentaci na 

všechny ty jejich projekty, takže to jenom tak pro zajímavost.  

Starosta – děkuji za vysvětlení. Já se ještě vrátím k dalším připomínkám pana kolegy Mičky. 

Ke zpravodaji, samozřejmě pracujeme na tom, na novelizaci toho předpisu a stran poděkování 

všem zúčastněným na organizaci včerejšího adventního dne, adventní neděle, tak jsem rád, že 
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jsi to řekl, protože skutečně Kulturní, Technické služby, odbor majetku, všichni zúčastnění 

zasluhují uznání za to, co včera odvedli prostě práci, domnívám se, že ten den byl úspěšný, že 

i lidi byli takoví natěšení. Byly tam sice kritiky stran toho sortimentu toho prodeje, nicméně 

k vánočním trhům asi patří i tohleto, protože to vídám na jiných městech, v jiných lokalitách i 

velká města jako je třeba Praha, na Staroměstském náměstí, to jsem taky nedávno zažil. Takže 

mě až tak osobně nepohoršuje, je to prostě věcí toho výběru a tý volby každýho zákazníka, 

každýho z nás. Byla vysoká návštěvnost i slušný program. No jinak si myslím, že to byla 

úspěšná, pěkná neděle. Takže děkuji za to taky Vám všem, tlumočte Vašim podřízeným 

prosím. Pan tajemník bude zítra na poradě vedení k tomu s vámi hovořit. Co se týká prvního 

podnětu, tam nedovolím si hodnotit. Ale je přihlášena kolegyně Horská, prosím. 

Horská – Miloši tak já jenom potvrzuji a mám na to i svědka, že to takto bylo řečeno. Já 

osobně jsem na to reagovala, jak jsem řekla, písemně. Klidně ti to můžu poslat i ten mail, i na 

to bylo odpovězeno a sama jsem deklarovala jednu věc, že s TOP 09 nejsme schopni 

spolupracovat vzhledem k Vaší antikomunistické celostátní politice. Takže i jiné věci jsem 

tam napsala, nicméně nebyla to oslovena jsem jenom já, to jenom abys byl v obraze. Nevím, 

jaká byla vaše spolupráce vás pěti subjektů, když mi to takhle bylo tlumočeno. A teď zjišťuju, 

že vlastně nevíte o sobě, co jste vlastně tady se mezi vámi dělo. Byl osloven ve stejnou dobu i 

kolega Odehnal dalšími dvěma lidmi z vaší pětky, další den v poledne byl osloven kolega 

Cápal, bylo mu nabídnuto místo radního. Takže já myslím, že ono tady padalo ještě více těch 

nabídek, ale já myslím, že teď už nemá smysl se k tomu vracet. Já jenom teda zírám na to, že 

jste o tom nevěděli, protože já myslela, že to asi mezi sebou takto diskutovali jste trošku na 

úrovni. Nevím no, to je ale vaše věc, to si musíte vydiskutovat vy. Jinak já si myslím, že už 

není, už je to zbytečný to otevřít. Já myslím, že otevírat by se mělo teďka to, co nás čeká do 

budoucna a teď jde o spolupráci a tyto věci bychom měli už nechat někde stát.  

Ošťádal – jenom krátce, kdyby nastala stejná situace s ODS, jakože nenastala, my jsme o 

ničem nevěděli, tak nejenom, že bych byl v opozici, ale já bych vystoupil ze zastupitelstva 

jednoznačně. 

Jurenka – já bych tady měl požadavek na odbor rozvoje města na kompletní podklady k akci 

Odkanalizování Udánek, Sušic, Borošva a modernizace ČOV od počátku až po současný stav. 

Součástí informací by měly být všechny doposud vynaložené náklady rozdělené na dotační a 

vlastní a odkazy na všechny smlouvy a jejich dodatky s uvedením jednotlivých cen. To by 

byla jedna věc a druhá věc, co bych chtěl, tak chtěl bych upozornit na dětské hřiště na ulici 

Sportovní za tím obchodem, je to tam v havarijním stavu. Shnilý schodiště, dojezdová plocha 

prodřená skrz, hrozí, z mého pohledu si myslím, že tam hrozí úraz dětí a bylo by asi zapotřebí 

co nejdřív se na to podívat, děkuju. 

Starosta – děkuji. Já jenom podotknu, že jsme tento materiál dali k dispozici minulému 

zastupitelstvu. 

Mačát – jestli by bylo možný to předat písemně, o jaký dokumenty máte zájem, protože ono 

toho je skutečně moc a asi bysme to řešili formou nějaké schůzky, kde bysme si to ještě 

vysvětlili, upřesnili, co všechno vás zajímá.  Nemám s tím problém, uděláme to. 

Starosta – tak já jsem Vám něco naznačil na začátku zastupitelstva. Jak tady kolega Ošťádal 

mluvil o té dopravě vlakové atd., tak abyste věděli, že nám to opravdu není jedno, tak došlo 

bohužel u komerčního spoje, podotýkám, ke zrušení bez náhrady dnem 1. 9. spoje dálkového 

Žamberk – Brno, který jezdil přes Moravskou Třebovou ráno, tudíž vlastně naši dojíždějící na 

trase od Rychnova po Slatinu ztratili možnost se někam přepravit. Studenti, já nevím další 

pracující atd. A protože, a současně došlo i ke zrušení dalšího komerčního spoje Svitavy-

Olomouc. Takže jsem nějakým způsobem, jsme na to reagovali, já jsem se do toho hodně 

angažoval, takže jsem po nějakých jednáních jak s ředitelem ČSAD panem Kuběnkou 

Radkem, tak za pomoci kraje náměstka pro dopravu pana Duška a jednoho člověka z odboru 

dopravu, který má na starosti právě jízdní řády a takové věci, teď si nevzpomenu, jak se 
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jmenuje, ale to není tak podstatné. Takže jsme dospěli po několika týdnech takovýho toho 

pošťuchování se, vyjednávání a zkoušení k nějaké verzi a tou verzí byla možnost 

znovuzavedení tohoto autobusu, informace byla, nebo této linky, informace byla zveřejněna 

již v listopadovém zpravodaji, tam jste ji mohli nalézt. Takže autobus na trase Žamberk – 

Brno bude vrácen a je už součástí nového jízdního řádu schváleného dnem 15. 12., to 

znamená, za dva týdne ode dneška pojede poprvé na trase Žamberk – Brno. Nicméně 

podmínkou toho bylo předchozí příslib zúčastněných obcí, kterých je včetně nás sedm, nějak 

se spolupodílet na nákladech na provoz této autobusové linky č. 720307. Jedná se mi o nějaké 

možné pomoci ze strany kraje, když mně pan náměstek sdělil, že prostě kraj nepodporuje tyto 

komerční spoje dále, že nemůže podporovat ani finančně provozování těchto spojů mimo 

rámec svého kraje. Tomu všemu jsem porozuměl. Takže výsledkem, já jsem všechny obce 

kontaktoval, ještě předchozí starosty jsem kontaktoval buď telefonem, anebo osobně i za 

výměnný informace mailem nebo mailama, takže ten příslib jsem obdržel od každýho, od 

každýho zástupce té obce a protože, jakmile byla nastolena nová zastupitelstva, tak jsem zase 

byl panem ředitelem trošku přitlačen, abych konal, když jsme teda slíbili, že se budeme o tom 

domlouvat o tom spolupodílení se.  Takže výsledkem toho byla v pátek tento týden ve 13:30 

schůzka zástupců všech obcí včetně zástupců ČSAD, pana Kuběnky a jeho kolegy, kterej se 

jmenuje Mecl, takže jsme sedli ke stolu a bavili jsme se o konkrétních čísel. Předběžně jsem 

měl nástřel, ta částka byla vyčíslena po odečtení tržeb, jak nás pan ředitel ujistil v pátek, to 

jsem ještě neměl jisté, tuto informaci. Tak po odečtení tržeb ten náklad na kalendářní rok 

2015, to znamená od 1. 1. do 31. 12.2015, ČSAD vyčíslen na částku 580.608,- Kč. 

Společným jako nějakým takovým dohadovacím řízením jsme tu částku ponížili, a sice z 252 

pracovních dnů jsme se dostali na 205 pracovních dnů, což v podstatě znamená, že se jedná o 

43 dnů, kdy jsou letní prázdniny a poté další 4 dny, který připadají svátky, a dostali jsme se na 

205 pracovních dnů, a protože jsem si nechal od paní Buriánkové nechat připravit možný 

systém podílů se každé obce procentuálně podle počtu obyvatel, takže ten celkový náklad 

představuje 472.320,- Kč za těch 205 dnů a spoluúčast každé obce by byla v poměru k 

procentuální zastoupení podle počtu obyvatel, jenom podotknu, že za Moravskou Třebovou 

by to bylo 77.48% , a to je částkou 353.107,- Kč. Teďka nebudu říkat, jestli to je hodně nebo 

málo, ty pohledy můžou být různé. Nicméně je to varianta, která je možná a kdy my ve svých 

zastupitelstvech, samozřejmě pokud chceme dostát nějaké předchozí domluvě, samozřejmě je 

to o penězích, tak já mám za to, že dneska vám jsem schopen říct jenom tento záměr a tento 

výhled, protože pakliže ke spoluúčasti, tak ta linka 28. únorem prostě skončí. A tam není 

problém jenom, že skončí linka, že se může obnovit, tam jde taky o to vyřizování licencí, není 

to tak jednoduché administrativně ani to všecko zúřadovat. Takže prosím, pravděpodobně 

v únoru na zastupitelstvu nejbližším v novém roce, 9. tuším jsme si schválili ten termín, tak 

předložím jednak návrh smlouvy a včetně úhrady tohoto podílu. Ta úhrada se bude dít ve 

dvanácti měsíčních vyúčtováních, to znamená podle měsíců. Takže já bych Vás jenom 

požádal, abyste nad tím nějakým způsobem zauvažovali a abychom tý veřejnosti, která 

skutečně velmi naříká po tomto spoji, tak abychom vyšli veřejnosti vstříc a očekáváním těch 

dojíždějících, abysme to dokázali vrátit celoročně. Já neříkám, že to musí být takhle pořád a 

že se to může stát nějakým dogmatem, ale samozřejmě pak se to sluší vyhodnotit, jak ten 

autobus, jak jsou prostě cestujícími naplňovány a podobně. To všecko by samozřejmě mělo 

být pod nějakým dohledem. To nám ČSAD je schopno dokladovat měsíčně. Takže tady 

bysme měli být trochu v obraze, konkrétním obraze, jak se to vyvíjí, jaká je efektivnost této 

linky. Co se týká spoje, zrušeného spoje Svitavy-Olomouc, tam jsem se jenom stihl dozvědět, 

že existuje linka Šumperk, která jezdí Mohelnice-Moravská Třebová, to znamená zhruba za 

pět sedm, nebo tak nějak plus minus nějaká minuta jezdí z Moravské Třebové na Mohelnici a 

na nádraží Českých drah lze přestoupit na vlak do Olomouce, tak proto jsem zatím tento 

případ neřešil, protože tam něco existuje a zatím jsme teda se domlouvali na tenhle spoj 
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Žamberk-Brno, protože tam neexistuje vůbec nic. Oni ten spoj k 1. září odklonili 

z Lanškrouna ne na Třebovou, ale na Svitavy, takže on jezdí. Ale mám informace, ne 

potvrzené samozřejmě, že ta linka taky nic moc ekonomicky. Protože důvod je prostý, protože 

přes Svitavy jezdí řada různých přepravců, dopravců a těch autobusů je tam hodně a zrovna 

v tu ranní dobu určitě tam je konkurence dost velká. Takže to očekávání, který ČSAD Ústí 

nad Orlicí mělo, že to odkloněj, tak prostě se jim určitě nesplnilo a nicméně pan ředitel mi 

tuto mojí domněnku nepotvrdil, ale já sem se jí nějak domák, nějak jinak. Takže na tom 

samozřejmě nestavím, ale chtěl bych jenom říct, že díky vstřícnosti toho ředitele ČSAD a 

díky pomoci kraje jsme dospěli k tomuhle. Takže bych Vás chtěl požádat, abyste skutečně 

vzali vážně tuhletu záležitost a prostě zkusili těm cestujícím prostě vyjít naproti. Takže 

pravděpodobně nebo pravděpodobně, skoro stoprocentně na 9. 2. bude součástí programu 

schválení smlouvy o této službě mezi ČSAD Ústí nad Orlicí a Moravskou Třebovou. Ještě 

abych dovysvětlil, že město uzavře smlouvu na celou částku, která bude vyčíslena, a s obcemi 

budeme uzavírat smlouvy o příspěvcích za ně, aby si splnili svoje podíly. Jinak jsme zatím to 

více upřesnit nemohli, já totiž předpokládám, že si to starostové a zástupci obcí, kteří tam 

nebyli tam, i místostarostové některých obcí, tak že si to prostě ve svých zastupitelstvech 

umějí prosadit, protože pro ně to jsou v podstatě drobný, ale když to jsou desetitisíce, tak i ty 

drobný pro tu obec asi nejsou tak malé peníze. Ještě připomenu, že se to týká obcí Rychnov 

na Moravě, Staré Město, Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, Křenov, Březina, Slatina. To 

jsou, to znamená jenom obce, kde ten autobus zastavuje a v podstatě, ani to teďka nechci 

nějak říkat moc nahlas, ale když už jsem řekl „a“, řeknu „b“. Ještě mám trochu za to, že, co se 

týká Rychnova a Starého Města, tak v podstatě oceňuju, že mají chuť se na tom nějakým 

způsobem s náma domouvat a i se na tom spolupodílet, protože jim to v podstatě může být 

jedno, že jo, když se to vezme v bledě modrém. Ještě budu zkoušet jednat s Lanškrounem, 

jestli bych je vyprovokoval k nějaké spoluúčasti. Tím si nejsem jistej, protože se s panem 

starostou tím novým neznám a je mi ještě známa jedna informace, že kraj přispívá na 

desetikilometrový úsek do obce Jakubovice před Dolní Čermnou, nějakou malou částkou 

přispívá, takže pro mě je to cenná informace v tom, že taková nějaká možnost existuje. Nevím 

ovšem, do jaké míry uspějeme vůči kraji, ale ještě budu kraj atakovat, myslím, že přes radu 

města přijmeme nějaké opatření nebo rozhodnutí oslovit kraj s žádostí o finanční výpomoc. 

Protože vím, že v rámci kraje jsou desítky různých autobusových spojů i železničních, které 

kraj viditelně podporuje a bez jeho podpory by ty spoje zanikly. Takže jenom taková 

informace prosím, ale říkám oficiálně to bude všechno až na toho devátýho nachystáno do 

jednání zastupitelstva. Ani by to dneska nemělo v podstatě prostor, protože já tu informaci 

mám druhej pracovní den. V podstatě první od toho pátku. Takže uvidíme. Takže jenom tohle 

bych vám chtěl říct. Dovolte mi, protože se tady scházíme jako celek naposledy, tak bych vám 

chtěl popřát šťastný, klidný a pohodový konec roku 2014, hezký svátky, Vánoce a vyjádřit 

naději, že od konfrontace půjdeme ke spolupráci. Už to říkám, podruhé, nerad bych se 

opakoval, ale nemyslím to zle, to mi věřte.  

Mička – já jenom ještě v krátkosti k tomu poslednímu tisku. Abychom si řekli, co v nejbližší 

době můžeme očekávat. Týká se to tedy těch zveřejňování řízení na webovém portálu města. 

V podstatě to vnímám tak, že teď neprošel ani návrh dávat odkazy na výběrová řízení, která 

město chystá, nicméně jsem registroval, že rada se tím bude zabývat, a tudíž v jakém 

horizontu můžeme očekávat informaci o tom, co se kde bude zveřejňovat, jaké dostupné 

informace? Jestli na dalším jednání zastupitelstva v únoru, jestli to bude reálné nebo to bude 

až výstup z toho projektu, který běží? Nicméně bez ohledu na ten projekt, asi i v něm jsou 

dané nějaké termíny, kdy se co očekává, tak se domnívám, že na tom jednání v únoru bychom 

mohli dostat informaci, co bude město zveřejňovat na webu města, co má za povinnost 
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zveřejňovat na e-poptávce nebo kdekoliv jinde a jaké výstupy se očekávají z projektu. 

Domnívám se, že v tomhle bychom tedy měli jasno potom všichni.  

Starosta – já si myslím, že určitě nějakou informaci budeme schopni poskytnout v únoru. Je to 

jak správně předpokládáš, závislé na tom dokončení procesu komunikační strategie.   

Mačát – já bych jenom upřesnil, že my jsme nic nezamítli, my říkáme, že to řešíme, a chceme 

to řešit velmi rychle. To znamená, že jsou nastartovaný nějaký kroky zveřejňování smluv a 

bude tam odkaz na nějaký veřejný portál, kde budou všechny výzvy a to jsme schopni 

zrealizovat v průběhu ledna, tak nevidím důvod v únoru nedat informaci, jak to je řešeno. Co 

všechno a jak je to řešeno.  

Jílek – já si myslím, že ten postup je jasný všem, tak jako jsme dneska zjistili, že rada města 

dnes po čtyřech letech konečně prohlédla a zázrakem zřídila kulturní komisi, kterou 4 roky 

nezřizovala, protože jí to někdo poradil. Tak stejně tak se můžeme těšit na palcové titulky ve 

zpravodaji, že rada města se rozhodla zveřejňovat výběrová řízení na webu. Takže ten nápad 

prostě nemůže vzniknout od nás, ale musí vzniknout z rady města. To je logické. 

Starosta – bez komentáře. Takovou invektivu neberu.  

Dovolte mi ukončit oficiálně zasedání zastupitelstva. Ještě jednou vám přeji hezké Vánoce, 

klidný konec tohoto roku a dobrý nástup do roku příštího a hodně zdraví. Na shledanou.  

  

 

 

 

V Moravské Třebové, 01.12.2014 

Zapsala: Bc. Petra Jiroušová   

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Daniela Blahová            …………………….. 

  

 

Roman Cápal              …….………………. 

JUDr. Miloš Izák 

      starosta města 


