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Zápis 
 

ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo 23. července 2012 v zasedací místnosti 
městského úřadu na ul. Olomoucké od 15 hodin. 

 
Přítomni: 16 členů – dle prezenční listiny, p. tajemník MěÚ 
 
Omluveni: Ing. Miloš Mička, Ing. Rudolf Rada, pí Ludmila Koláčková, Mgr. Miroslav 
Muselík, Ing. Josef Jílek  
 
Předsedající: JUDr. Miloš Izák  
 
Zapisovatelka: Petra Jiroušová  
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 441/Z/230712 – 452/Z/230712  
 
Ověřovatelé zápisu: pí Milada Horáková, RNDr. Josef Ošťádal  
Pro zvolení ověřovatelů zápisu  – 16  
 
Návrhová komise: p. Josef Odehnal, PaedDr. Pavlína Baslerová, p. Václav Žáček  
Pro zvolení návrhové komise – 16  
 
 
Starosta města přivítal zastupitele, občany a zaměstnance městského úřadu na jednání 
zastupitelstva města. Zastupitelstvo bylo řádně svoláno 18.7.2012 a informace o místě a době 
konání zasedání a navrženém programu byla zveřejněna na úřední desce MěÚ 13.7. 2012 a 
následně na výlepových plochách, tedy v souladu se zákonem o obcích. Na zasedání 
zastupitelstva města je přítomno 16 členů zastupitelstva, což činí nadpoloviční většinu a  
zastupitelstvo je usnášeníschopné.   
 
Starosta města předkládá program: 
 

1. Uzavření Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem 
s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku „Poskytování energetických služeb 
metodou EPC ve veřejném osvětlení ve městě Moravská Třebová“ 

2. Finanční dary občanům za práci ve výborech zastupitelstva města za rok 2011 
3. Návrh na uzavření kupní smlouvy a smlouvy o bezúplatném převodu pozemků od 

Pozemkového fondu ČR 
4. Prodej pozemku parc. č. 1946/10 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 

obce Předměstí, ul. U Písku 
5. Dražební vyhlášky dobrovolných dražeb 
6. Úprava usnesení prodej nemovitostí – objektů kotelen 
7. Rozpočtové opatření 9/2012 rozpočtu města 
8. Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování Udánek, 

Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ 
 

Pro navržený program jako celek – 16  
Přijato usnesení č. 441/Z/230712  
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Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřen, uložen k nahlédnutí na 
sekretariátu starosty a nebyly k němu podány žádné připomínky, tudíž je považován za 
schválený.  
 
Připomínky a náměty občanů:  
Bez připomínek.  
 
Starosta přivítal zástupce firmy Siemens.  
 
Tisk č. 1 – Uzavření Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem 
s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku „Poskytování energetických služeb 
metodou EPC ve veřejném osvětlení ve městě Moravská Třebová“ 
 
Starosta – RM tuto smlouvu může schválit sama, ale rozhodli jsem se, že smlouvu předložíme 
zastupitelstvu města. 
Charvát – kdo je garantem této akce ve městě, kdo by řekl, co k tomu vedlo?  
Starosta – impulsem bylo, že jsme našli způsob, jak řešit stav VO z pomocí financování, které 
by nás nezatěžovalo. Potřeba zmodernizovat VO tady je.  
Charvát – proběhne výměna zdrojů, ovladačů, bude to stát 11 milionů a peníze najdeme 
v úsporách za energii. Mě by zajímalo, kdo to rozjednal. Není výhodnější to vzít 
z bankovního úvěru?   
Starosta – určitě ano, Ing. Mačát to doplní.  
Mačát – nebylo to rozhodnutí jedince, diskutovalo se to ve vedení i radě města. Bylo to 
projednáno i ve FV. Všechny podněty byly zapracovány do smlouvy se Siemensem. Ideál byl 
modernizovat to jednorázově a pokud možno ne z pokladny města, ale metodou EPC. 
Diskutovali jsme i možnost bankovního úvěru. Požadavky i připomínky byly zapracovány, 
aby to bylo v pořádku a výhodné pro město. Projekty EPC se uplatňují v řadě dalších oblastí. 
Je to dobrá metoda, jak udělat modernizaci VO.  
Ošťádal – nemám nic proti tomu. Není tam zahrnuta údržba. Bude tam spolupráce? Cena 
elektrické energie bude stálá nebo se bude měnit? Za 5 nebo 10 let tu budou nové technologie 
a nastane období další modernizace. A co rozšíření VO? Budou nové lokality.  
Starosta - projekt se týká pouze modernizace, ne údržby sloupů.  
Mačát – přesně tak. Je signál, že by měla být dotace zhruba za dva roky. Pokud bude potřeba 
něco vyměnit, půjde to z kapsy města, není to v tomto projektu zahrnuto. Ceny energií nevím. 
Libor Kousal (Zástupce Siemens) – údržba: jsou kalkulovány náklady na údržbu, kterou 
budou provádět TS. Tyto náklady budou poníženy, protože bude instalován soubor, který 
dlouho dobu nebude údržbu potřebovat. Energie: tak jak se budou ceny vyvíjet se bude 
reagovat.  
Brettschneider – v čl. 19 smlouvy se řeší vývoj technologií.  
Ošťádal – jakou částku v rozpočtu TS počítá ředitelka?  
Horčíková – je to předčasné.  
Žáček – příloha č. 4 – provozní náklady rok 2010. Jsou to náklady současné toho stávajícího 
osvětlení? Ta částka (náklad stávajícího osvětlení provozu) a k tomu spotřeba elektřiny.  
Úspora 1,5 milionu mi přijde velmi značná. V čem ta úspora spočívá? Je to moderní 
vybaveností?  
Starosta - v podstatě je to správně.  
Tomáš Růžička (Zástupce Siemens) – úspora je opravdu značná. Jestliže se firma zaváže 
úspory, tak jsou po dobu 10 let garantovány. Úspory jsou i na samotné údržbě.  
Mačát – v rozpočtu města je skutečnost z loňska 3,364 z toho 1,573 na energii a 1,788 na 
údržbu. Letos jsme šli z rozpočtem dolů kvůli plánované modernizaci.   
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Ošťádal – dá se to spočítat, ale když to nebude vycházet, tak se třeba v noci nebude tolik 
svítit. Třebová není bezpečné město v noci, aby tady nebylo v noci málo světla.  
Růžička – vycházíme z platných norem. Komunikace budou osvětleny podle toho, v jaké se 
nacházejí třídě. Co se týká snižování intenzity, tak je to postup doporučený v normách. Jde o 
snížení o 40 procent. Rovnoměrnost osvětlení zůstane zachována.  
Mačát – tato obava zazněla i při jednáních o smlouvě. Je to garantováno smluvně.  
 
Pro schválit uzavření smlouvy – 16  
Přijato usnesení č. 442/Z/230712 
 
Tisk č. 2 – Finanční dary občanům za práci ve výborech zastupitelstva města za rok 2011 
Pro schválit finanční dary – 16  
Přijato usnesení č. 443/Z/230712  
 
Tisk č. 3 – Návrh na uzavření kupní smlouvy a smlouvy o bezúplatném převodu pozemků od 
Pozemkového fondu ČR 
Pro schválit uzavření předložené kupní smlouvy, pro schválit uzavření smlouvy o 
bezúplatném převodu, pro schválit rozpočtové opatření č. 8/2012 – 14, 2 se zdrželi  
Přijata usnesení č. 444/Z/230712, 445/Z/230712, 446/Z/230712  
 
Tisk č. 4 – Prodej pozemku parc. č. 1946/10 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
část obce Předměstí, ul. U Písku 
Pro schválit prodej pozemku – 16  
Přijato usnesení č. 448/Z/230712  
 
Tisk č. 5 – Dražební vyhlášky dobrovolných dražeb  
Pro schválit 9 dražebních vyhlášek – 16 
Přijato usnesení č. 449/Z/230712  
 
Tisk č. 6 – Úprava usnesení prodej nemovitostí – objektů kotelen  
Pro zrušit usnesení č. 324/Z/130212, pro schválit prodej objektů kotelen – 16 
Přijata usnesení č. 452/Z/230712, 450/Z/230712  
 
Tisk č. 7 – Rozpočtové opatření č. 9/2012  
 
Horáková – nemohla by se část peněz dát na opravu vozovek? 
Starosta – toto možné není. Je to v rozpočtu účelově stanoveno.  
Baslerová – chtěla jsem se zeptat podobně. Jestli je to z kapitoly, která ovlivní opravu 
komunikací? Jestli bude v Udánkách posílena výkopová práce nebo se to přesouvá na 
komunikace. V tomto případě bych byla proti.   
Mačát – my si možná nerozumíme. Potřebujeme udělat přeložku vedení na Udánským kopci, 
kde byla v rozpočtu nějaká suma, která není dostatečná. A teď vznikají v rozpočtu úspory 
v jiných položkách a my z položky kanalizace Sušice bereme a dáváme to sem. Pokud budou 
nové zdroje příjmů, tak se budeme bavit v září, kam je dáme. Není to jinak vázané, jsou to 
peníze z rozpočtu města.  
Starosta – toto má prioritu.  
Baslerová – nebude mít zmíněná úspora vliv na konečné úpravy komunikací v Sušicích?  
Starosta – ne, komunikace řešíme v rámci celého projektu.  
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Netolický – je to samostatná akce, která nesouvisí s akcí kanalizace. Je to akce přeložky 
dešťové kanalizace. Díky výběrovému řízení se dosáhlo úspory a ta se věnuje na pokrytí jiné 
položky.  
Ošťádal – souhlasím se změnou, ale chci se zeptat. Je tam na Udánském kopci navezena 
zemina. Bude použita jinde, nebo bude terén srovnán? Bude s tím počítáno pro výstavbu 
domků, nebo se to odveze?  
Starosta – je to výkopová zemina a není to natrvalo.  
Charvát – na tomto materiálu je vidět jak to vypadá, když se něco musí dělat u monopolu a 
něco formou VŘ.  
 
Pro schválit rozpočtové opatření –  16  
Přijato usnesení č. 447/Z/230712  
 
Tisk č. 8 – Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování 
Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“  
 
Baslerová – jak se kope na hl. silnici na staré město. Přes víkend jsou semafory otočeny lidem 
do oken a nefungují k řízení dopravy. Je to nutné?  
Stejný – semafory jsem nechal otočit já, protože vznikal těžké dopravní situace, protože jeden 
semafor měl nedostatečnou baterii a problikával žlutě. Pokud se tam nepracuje, tak semafory 
nejsou potřeba.  
Starosta – v době kdy se nepracuje je to zbytečné.  
 
Pro vzít na vědomí informace – 15, proti 1  
Přijato usnesení č. 451/Z/230712  
 
 
Různé: 
Baslerová – Loni byla schválena činnost komise města, která by měla optimalizovat základní 
školství ve městě. Jsou nějaké zprávy o činnosti?  
Starosta – je to pracovní tým, ne komise. Čekáme na vyjádření, jak bude stát financovat 
regionální školství. Začátkem září skupina obnoví činnost. A také předpokládám, že se nový 
ministr školství vyjádří.  
 
Horáková – v MF dnes jsem zaznamenala, že by byla šance získat z odboru dopravy dotace na 
opravu vozovek. Máte o tom nějaké informace?  
Starosta – jsem v jednání s ředitelem SUS téměř nepřetržitě a kraj zatím není schopen nám 
pomoct. Teď budeme platit SUS za věcné břemeno 1,5 milionu. Chtěli jsme tuto platbu 
odpustit, ale nemůže být vyhověno. Máme přislíbeno, že nám toto bude dáno na opravy 
komunikací. 
  
Charvát – vrchol turistické sezóny a u obchodního domu to kvete, autobusák zarostlý, plocha 
po hotelu Morava…. Vždycky to vypadalo dobře.  
Starosta – nemyslím si, že letos by to vypadalo jinak. Máme tady dva zájemce o opravu 
autobusového nádraží. Zbořeniště po Moravě takhle nelze nechat, odbor územního plánování 
už to řeší. Co se týká mlýna nevím, nepatří nám to.  
Charvát – tak to nechte aspoň posekat. Je to tak od začátku prázdnin.  
Brettschneider – pozemek je pana Kubíka. Vyzval jsem ho, aby to posekal. Pozemek nám 
nechce prodat.  
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Mazalová – Kubíkovi jsme zaslali písemnou výzvu, aby si posekal svůj pozemek. Všem 
vlastníkům takto píšeme výzvy. Nejde to dělat tak, aby to sekaly TS.  
Starosta – když to posečeme, bude to neoprávněné. 
Ošťádal – mám možní jeden recept. Až zpoplatníme parkoviště u Kubíka, tak uvidíme, jestli 
to bude sekat nebo ne.  
Starosta – tahle možnost je v záloze. Zpoplatněným parkovištěm bychom odstřihli ostatní 
obchody.  
Mačát – zpoplatněním poškodíme všechny obchody na Lanškrounské. S Kubíkem jsme 
jednali několikrát, ale jestli ten soukromník pro to nemá ten cit, tak ho nikdo nedonutí.  
Starosta – možná bych mu jemně naznačil, že uvažujeme o zpoplatnění.  
Charvát - je to jeho, ale je to naše ostuda. Autobusák je zarostlej. Proč by to nemělo být 
upravené.  
 
Baslerová – objímání města. Město by z toho mělo vyvodit závěr, já jsem se nezúčastnila, ale 
co mám zprávy, tak to vyvolalo rozpaky a nevoli než uspokojení nad pěknou akcí. Děti tam 
byly dlouho bez pití, nebyla odkloněna doprava, byla to akce, která byla zajištěna povinou 
účastí škol. Příště by bylo možná lepší to spojit s oslavami města.  
Starosta – já tento názor nesdílím. Dovolili jsme si učitele vytáhnout ven. Učitelé to vzali 
negativně. Ředitelům jsem to sdělil. Nebylo to dokonalé, ale akce měla pomoct k posílení 
vztahu dětí vůči městu. Technické zařízení by mělo být lepší pokud budeme pokračovat. 
Důvod, proč se všechno opozdilo byl, že jsme čekali na kameramana české televize.  
Brettschneider - kdo nic nedělá, nic nepokazí. Nedostatky byly, čekalo se na kameramana, 
nebylo zajištěno občerstvení. Jestli to bylo vnímáno tak, že to bylo povinné, předpokládal 
jsem, že moc občanů by nepřišlo.  
Starosta – dnes proběhlo hodnocení Hřebečského slunovratu, také se našly chyby, ale 
výsledek pro veřejnost byl dobrý.  
Stejný – had dětí na ul. Ztracené se otočil k městu zadky.  
Starosta – bylo to asi kvůli bezpečnosti, protože tam jezdila auta.   
Baslerová – těžko o půl desáté dopoledne se občané sejdou. Školy to vzaly tak, že na akci jít 
musí. Akci děláme pro děti nebo pro kameramana? Proč nebylo letadlo? 
Brettschneider – letadlo bylo nepojízdné a jiné letadlo nebylo možné použít.  
Krejčí – myšlenka velmi dobrá, ale organizace zpackaná. Buď se to dělalo pro město, nebo 
pro televizi. 
Starosta – propagace k tomu patří.  
 
Konec 16:20 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
RNDr. Josef Ošťádal 
 
 

JUDr. Miloš Izák 
  starosta města 

 
 
Milada Horáková       


