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Zápis 
ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo 2. září  2013 v zasedací místnosti městského 
úřadu na ul. Olomoucké od 15 hodin. 
 
Přítomni: 20 členů – dle prezenční listiny, tajemník MěÚ  (do 15:25 hod. - 19, příchod  Mgr. 
Pavel Vaňkát) 
 
Omluven:  Zdeněk Stupka 
 
Předsedající: JUDr. Miloš Izák, starosta  
 
Zapisovatelka: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka 
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 666/Z/020913 – 696/Z/020913 
 
Ověřovatelé zápisu:  Milada Horáková,  Milan Stejný  
Pro zvolení ověřovatelů zápisu  –  19 
 
Návrhová komise: 
Josef Odehnal,  Ing. Josef Jílek,  Ing. Pavel Charvát 
Pro zvolení návrhové komise – 19 
 
Pořizovatelkou zápisu určuje starosta  JUDr. Janu Zemánkovou 
 
Starosta města přivítal zastupitele, občany a zaměstnance městského úřadu na jednání 
zastupitelstva města. Zastupitelstvo bylo řádně svoláno 28. 8. 2013 a informace o místě a 
době konání zasedání a navrženém programu byla zveřejněna na úřední desce MěÚ 23. 8. 
2013 a následně na výlepových plochách, tedy v souladu se zákonem o obcích. Na zasedání 
zastupitelstva města je přítomno 19 (od 15:25 celkem 20) členů a zastupitelstvo je tedy 
usnášeníschopné. Omluven je pan Zdeněk Stupka. 
Starosta upozornil přítomné, že ze zasedání zastupitelstva bude pořizován hlasový záznam. 
Tento záznam bude zveřejněn na webu města www.moravskatrebova.cz 
 
Starosta města předkládá program: 

 
1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
1/1. Kanalizace  
2. Zápis z jednání kontrolního výboru  
3. Jednání finančního výboru zastupitelstva města  
4. Petice – Sušice, zkušebna leteckých motorů  
5. Rozbor hospodaření města k 30.06.2013 a návrh rozpočtových úprav  
6. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku Nadačního fondu pro chrámové varhany 

v Moravské Třebové  
7. Změna termínu vyúčtování poskytnuté investiční dotace – Aeroklub Moravská 

Třebová, o. s.  
8. Finanční příspěvky – 2. kolo  
9. Poskytnutí stipendií studentům vysokých škol  
10. Dotace z fondu rozvoje bydlení  
11. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace projektu Cesta od renesance k baroku 
12. Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě ALZCARE 
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13. Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s ÚZSVM, budova sociálních služeb 
14. Výsledky Fóra Zdravého města Moravská Třebová 2013 a následné ověřovací ankety 
15. Informace z dražby nemovitosti dne 20.07.2013 – na vědomí  
16. Prodej pozemku parc. č. 749/4 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 

Josefská  
17. Prodej pozemku parc. č. 580/14 v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. Bezručova  
18. Návrh prodeje nemovitosti – podílu stavební parcely č. 722 na ul. Lanškrounské v obci 

a k. ú. Moravská Třebová  
19. Prodej bytové jednotky na ul. Školní č. o. 2 v Moravské Třebové  
20. Směna na ul. Svitavské v obci a katastrálním území Moravská Třebová  
21. Návrh na podání žádosti o převod pozemků, Knížecí louka, kat. území Moravská 

Třebová  
22. Výkup pozemku parc. č. 2055/77 v obci a k. ú. Moravská Třebová, Křížový vrch  
23. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 2040/6, ul. Horní  v obci a k.ú. 

Moravská Třebová 
24. Dodatek č. 1 Smlouvy o podpoře projekt Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a 

modernizace ČOV 
25. Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování Udánek, 

Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ 
   
Schválení programu:  
 
Změna:  starosta navrhl předřadit tisk č. 25, s odůvodněním že se obsahově týká tisku  1/1, 
OUSB 
 
Pro navrženou změnu  - 19  
Pro schválit program jako celek - 19 
Přijato usnesení č.  666/Z/020913 
  
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, občané: 
 
Ing. Pavla Řeřichu, předsedu Aeroklubu  Staré Město, přivítal starosta města, dále jmenovaný 
uvádí: 
Především vyřizuji poděkování Aeroklubu MT za podporu zastupitelstvu města a městu 
Moravská Třebová, kterou  klubu poskytli při úspěšné realizaci projektu zpevněné přistávací 
dráhy na letišti ve Starém Městě. Byli jsme nuceni požádat o prodloužení termínu vyúčtování 
dotace – počasí projekt zkomplikovalo, ale nyní je stav takový, že dráha již byla úspěšné 
zkolaudována. Projekt ovlivní nejen létání, ale i turistiku v regionu. Chceme pořádat důležité 
akce, účastníme se i výběrových řízení (kluzáky 2015, plachtění juniorů a žen 2017…). 
Cestovní ruch v regionu by měl být podpořen. Vydali jsme propagační publikaci, první výtisk 
si dovoluji předat s poděkováním za podporu starostovi.  
Starosta popřál úspěšný provoz na nově vybudované dráze.  
Řeřicha doplnil: jedná se o první dráhu těchto parametrů  na letišti provozovaném aeroklubem 
v ČR od 1989. 
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Ing. Marie Nechutová: 
- Tři nemovitosti v katastru Sušice nemají možnost připojit se ke kanalizační síti, 

kdy jim to bude umožněno? Upřesňuji: nemovitosti mají opačný spád, dlouho se o 
tom vědělo. K tomu Mačát: je připojeno 79 domácností v Sušicích a 5 v Anenském 
údolí, v Sušicích připojení probíhá postupně, reklamace – a k těm patří i spád - se 
postupně vyřizují, nemám přesné informace, jsou-li takové objekty, dodavatel by 
věc měl operativně řešit; dále je problémem, že přípojka pro 4 nemovitosti byla 
vedena  pozemkem, který není v majetku města (vlastníkem je firma v exekuci), i 
tento problém je v řešení. 

- Inženýrské sítě jsou zpracovány pro potřeby města event. MěÚ. Informace jsou 
k dispozici v digitální podobě. Kolik zpracování těchto informací stálo, jak jsou 
využívány a to zejména pro občany města – ptám se, zda každý stavebník musí 
požadovat informace od „síťařů“. Starosta: bude vám zodpovězeno, nelze mít čísla 
v hlavě. Mačát: doporučuji písemný dotaz  nebo upřesnění e-mailem.  Nechutová: 
dotaz jsem naformovala dostatečně, Ing. Sejbal je jistě schopen odpovědět. 

- Občané se na mne obrátili ve věci zkušebny leteckých motorů v Sušicích, chtěla 
bych vědět, jakým způsobem se jedná při vydávání žádosti o stavební povolení, 
poukazuji na skutečnost, že  jde o velkou plochu a stále je veden vlastník z Prahy, 
forma vlastnictví SJM. Starosta: jako vlastník jsou vedení manželé Rozlívkovi, 
investor, v tom nevidím problém, dále dodávám že na jednání zastupitelstva nejsou   
přítomní občané Sušic, předpokládám tedy,  že problematika plánované zkušebny 
leteckých motorů  byla dostatečně vydiskutována na setkání s občany v Sušicích 
27. 8. 2013. 

 
Tisk č. 1: Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
  
(Před hlasováním k tisku č. 1 spontánně proběhlo zahájení diskuse k problematice kanalizace, 

viz níže zápis k tisku č. 2) 

 
Pro vzít na vědomí -  20 
Přijato usnesení č.687/Z/020913 
 
Tisk č. 1/1:    Kanalizace  (předřazen tisk  č. 25)  
 
Starosta upřesnil na dotaz RNDr. Ošťádala, že se jedná o problematiku OUSB, včetně v tisku 
uplatněných připomínek výborů. 
 
Mačát: Předloženy jsou všechny aktuální informace, včetně materiálu výboru, poslední 
změnové listy – očekáváme schválení ze strany SFŽP cca do 15 dnů. Bylo umožněno  
předčasné užívání  v Sušicích, kde dochází k  postupnému připojování, nastalo zdržení, termín 
byl posunut (také povinnost občanů připojit se), v řešení je pochybení projektanta. Jiná situace 
je v úsecích Boršov (je třeba dořešit napojení) a Udánky (problematické geologické poměry), 
pokud jde o výběrové řízení, definitivní stav není uzavřen ani dnes, OHL ŽS na výzvu města 
garantovala cenu, byla vybrána, následně sdělili, že nechtějí smlouvu podepsat. Město proto 
musí čekat do konce lhůty (24:00 hod, dnes);  nelze vyloučit nutnost žádat o prodloužení 
termínu ukončení OUSB, požadavek nebyl vznesen před uzavřením smlouvy (po uzavření 
smlouvy bychom mohli uvést v žádosti přesnější termíny).  
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Stejný: Akceptuji vysvětlení jak bylo podáno, mám obavy ve vztahu k dotaci – nic nebrání 
podat žádost o prodloužení termínu, znát stanovisko fondu; pro jakoukoliv variantu je nynější 
termín dokončení stavby nereálný, doporučuji požádat o posunutí termínu bez odkladu. 
 
Mačát: Postup při administraci žádosti sleduje RTS, žádat nyní by nebylo dobré, naše 
kontakty na SFŽP jsou dobré – podáme žádost  tak, abychom neměli s dotací problém, 
hlídáme termíny. 
 
(Hlasování k tisku č. 1, starosta otevírá diskusi k tisku č. 2) 

 

Charvát: Mám  dotaz k VŘ –  jestliže první uchazeč nepodepsal, proč nemůže podepsat druhý 
uchazeč, kde je komplikace? Starosta:  OHL ŽS uvedlo, že měli být vyřazení, to je třeba 
projednat, uzavřít.  Mačát: aby OHL ŽS nepřišli o 500 000 tis. Kč dotace, podali námitku vůči 
sobě,  přitom RTS tvrdí, že k pochybení nedošlo,  je třeba řešit,  obezřetně. 
 
Mička: Navazuji na kolegu Stejného co do informování ZM, měli bychom dostat písemnou 
informaci o dalších variantách postupu, původní termíny byly nastaveny, jaký je konečný 
termín? Kdy je nutno akci dokončit mi není jasné, vazba na finanční plán… Na fin. výboru 
jsem se bavili o tom, že chceme aktualizovaný harmonogram, také pro posouzení možného 
rizika – zda je 31. 12. 2013 termínem konečným, stanovisko SFŽP k možnému prodloužení, 
sankce a rizika při nedodržení termínu/termínů (k prodlevám může dojít i v budoucnosti). 
Opakovaně navrhuji zpracovat pro zastupitele časový plán s uvedením rizik a možných 
sankcí. Sníží se také kubíky na čističku, bude to mít vliv na plnění povinnosti ze strany 
města? Mačát: do dnešní půlnoci nemáme konečné rozhodnutí o dalším postupu (podepíše 
OHL ŽS smlouvu?), proto ani nejsou relevantní závěry a  termíny k dispozici. Připraven bude 
požadovaný materiál na příští ZM. 
 
Charvát: Nešlo vyřadit firmu na prvním místě? Už  je na to teď pozdě? VŘ všichni věnovali 
hodně úsilí, je nezbytné teď vše „hodit pod stůl“?   
 
Starosta:  Máme firmu, která proces VŘ ošetřuje, musíme se především zabývat tím, zda je 
možné práci provést za peníze, které jsou nabízeny. 
 
Mačát:  J legitimní nabídka zrušit rozhodnutí, vrátit, vyloučit OHL ŽS, tím bychom se 
připravili o kauci, ale jde o poměrně bezpečnou cestu. 
 
Charvát:  Když zrušíme soutěž, také přijdeme o kauci. 
 
Mačát: Pokud je nevyloučíme a podepíšeme smlouvy s druhým, může být město napadeno 
prvním uchazečem. 
 
Ošťádal:  Kauce nejsou naše peníze, jsou to peníze firmy, neřešil bych to nějak složitě 
(nebudeme je mít, stala-li se chyba) 
 
Jílek: OHL ŽS se chce zprostit placení kauce, hledejme řešení, aby  nemusili kauci platit, 
předpokládám, že dokumentace RTS je perfektní, nebál bych se (vítězný uchazeč nemá zájem 
o zakázku)  podepsat  smlouvu s druhým uchazečem; vidím snahu firmy, která si myslela že 
bude v projektu pokračovat, nevyšlo to… rozdíly cen jsou jednoznačné.  
Na dotaz Mačáta upřesňuje Jílek: navrhuji počkat do termínu půlnoci, vyřadit OHL ŽS (v 
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podstatě na její žádost), podepsat smlouvu s druhým v pořadí, vrátit kauci (zatím je formou 
bank. záruky). 
 
Mička:  Zdůvodnění druhé firmy v pořadí bylo vágní, argumenty nejisté, měli bychom se 
dotázat, zda jsou připraveni k financování za situace, kdy existují  tzv. tekuté písky, proto 
s uzavíráním smlouvy s druhou firmou v pořadí doporučuji postupovat velmi obezřetně. 
 
Starosta: Ano,  opatrně, ve prospěch města. 
 
Baslerová: Jde-li o ½ mil. kauce, přimlouvám se k přijetí řešení – jak bylo výše uvedeno, 
nezdržovat akci o ½ roku, nově hodnotit, zvážit podmínky, ale nevypisovat nové výběrové 
řízení, mohli bychom se dostat do stejné situace. 
 
Stejný: I  po vysvětlení by mělo platit, že zpráva bude předložena na dalším ZM, nepovažovat 
věc za uzavřenou  dnešním dnem. 
 
Pro na vědomí -  19, 1 se zdržel 
Přijato usnesení č. 693/Z/020913 
 
Tisk č. 2: Zápis z jednání kontrolního výboru 21. 8. 2013 
 
Odehnal:  děkuji členům KV za práci  v době prázdnin 
 
ZM bere na vědomí - 20 
Přijato usnesení č. 688/Z/020913, 689/Z/020913 
 
Tisk č. 3: Jednání finančního výboru zastupitelstva města  
 
Ujasněn text podkladového materiálu (Izák, Mička – doporučení FV dodatečně čte starosta) 
 
ZM bere na vědomí  - 19, 1 se zdržel 
ZM ukládá – 19, 1 se zdržel 
Přijato usnesení č. 690/Z/020913, 696/Z/020913 
 
Tisk č. 4: Petice – Sušice, zkušebna leteckých motorů  
 
Starosta:  Vedení města mělo zájem záměr a okolnosti  vysvětlit občanům, bylo proto svoláno 
jednání v Sušicích 27. 8. 2013  se závěrem, že občané ocenili vysvětlení (včasné vysvětlení 
byl zřejmě  už dříve zmenšilo nevůli občanů), nevůle občanů se zřejmě minimalizuje,  kdyby 
tomu bylo naopak, dostavili by se dnes na ZM. 
 
Horáková: Dávám starostovi  za pravdu, bylo objasněno, v někom zůstaly pochybnosti, to se 
týká majitelů blízkých pozemků, jinak zájemcům bylo zodpovězeno. 
 
Mička:  Jak bude věc vyřešena? Starosta:  záměr je v souladu s územním plánem. 
 
Sejbal: Díky tomu, že  není ukončeno územní řízení, nebylo s námitkami (tj. ze strany OVÚP) 
pracováno, čekáme na  sdělení KrÚ, jak je obdržíme, obeznámíme se a budeme pokračovat, 
některé připomínky byly oprávněné a s nimi v mezích zákona naložíme, nechci předjímat 
výsledek. 
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ZM bere  na vědomí – pro 20 
Přijato usnesení č. 691/Z/020913 
 
Tisk č. 5: Rozbor hospodaření města k 30.06.2013 a návrh rozpočtových úprav  
 
Odehnal: mám prosbu (vazba na tisk 8), k rozdělení dotací – mažoretky v tisku uvedené, to  
není nové uskupení. Když skončila M. Blažková, část mažoretek přešla do DDM, část dál 
samostatně cvičí – reprezentují, tuto skutečnost zvažme, bylo by škoda, kdyby došlo k zániku 
této skupiny a doporučuji proto navrženou finanční podporu přidělit. 
  
ZM bere na vědomí (rozbor hospodaření 2013)  - pro 19, 1 se zdržel 
Pro schválit (rozpočtová úprava č. 8/2013)  - pro 19, 1 se zdržel 
Přijato usnesení č. 692/Z/020913,   667/Z/020913 
 
Tisk č. 6: Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku Nadačního fondu pro chrámové 
varhany v Moravské Třebové  
 
Pro schválit  -  20 
Přijato usnesení č. 668/Z/020913 
 
Tisk č. 7: Změna termínu vyúčtování poskytnuté investiční dotace – Aeroklub Moravská 
Třebová, o. s.  
 
Pro schválit - 20 
Přijato usnesení č. 669/Z/020913 
 
Tisk č. 8: Finanční příspěvky – 2. kolo  
 
Viz také nesystémově přednesená připomínka Odehnal, u  tisku č. 5 – na žádost starosty 
podstatu příspěvku Odehnal opakuje („podpořte uvedené v tisku“). Buriánková: ale 
rozhodnutí o příspěvku je vzhledem k výši  v kompetenci RM.  Odehnal:  takže obracím se na 
RM. 
  
Pro schválit (rozpočtovou úpravu 9/2013) -  19, 1 se zdržel 
Přijato usnesení č. 670/Z/020913 
 
Tisk č. 9: Poskytnutí stipendií studentům vysokých škol  
 
Pro schválit - 20 
Přijato usnesení č. 671/Z/020913 
 
Tisk č. 10: Dotace z fondu rozvoje bydlení  
 
Pro schválit: 20 
Přijato usnesení č. 672/Z/020913 
 
Tisk č. 11: Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace projektu Cesta od renesance 
k baroku 
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Pro schválit - 20 
Přijato usnesení č. 673/Z/020913 
 
Tisk č. 12: Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě ALZCARE 
 
Charvát:  A vypadá to tak, že (kupující) zaplatí? Starosta: dlouho jsme je (kupující) neviděli, 
navrhuji počkat do konce září a potom bude nezbytné (pokud nezaplatí) rozhodnout jaké 
budou další kroky. 
 
Pro schválit -  20 
Přijato usnesení č. 676/Z/020913 
 
Tisk č. 13: Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s ÚZSVM, budova sociálních služeb 
 
Pro schválit -  20 
Přijato usnesení č. 677/Z/020913 
 
Tisk č.  14: Výsledky Fóra Zdravého města Moravská Třebová 2013 a následné ověřovací 
ankety 
 
Charvát: K čemu je vlastně dobrá Agenda 21, dost lidí tomu věnuje hodně energie, vycházím 
důvodové zprávy… 
Brettschneider:  Jsi dlouho členem ZM, ověřujeme problémy, které cítí občasné, podle mne to 
má význam, odpovědělo více než 800 respondentů a to má svoji váhu, už nyní se některé 
náměty zpracovávají. 
Charvát:  Mně nešlo ani tak o fórum, jde o A 21 – a  co je dobré na tom, že se udržíme v dané 
kategorii. 
Mačát:  K čemu je dobré být v NSZM? Já vidím například přínos v  now how, např. dataplán 
– tedy tvorba pro strategické plánování města… ačkoliv bylo školení na plánování projektů, 
nedotáhli jsme to do konce. Fórum je jednou z metodik, základní kroky je nutné splnit. 
Můžeme připravit detailnější materiál k výhodám/nevýhodám členství  v NSZM 
Izák: Jde o zdravý životní styl, zdravý způsob života v našem městě, cílem je splnit základní 
předpoklady zdravého života města. 
Ošťádal: Členství v kategorii C nás vede např. k setkávání s občany, je nezbytné pro udržení 
města  v dané kategorii, je to dobře. 
Brettschneider:  Má to význam, viz akce s DDM atd. 
Jílek:  Ano, ale je třeba reagovat i s odstupem času, posoudit a reagovat i v dlouhodobém 
horizontu. Je dobře  se dívat nejen na „top“ problémy, ale i na ty „dole“, ptáme se tedy např. 
zda je v  MT zájem a stavbu rodinných domků… (nebylo uvedeno v anketě), možná město 
připravuje bydlení, po kterém není poptávka a ne bydlení, o které zájem je. Tj. navrhuji 
sledovat výsledky ankety  dlouhodobě, koncepčně. 
Mačát: Snažíme se koncepčně pracovat, každý námět se porovnává a promítá do strategického 
plánu města, náměty jsou zapracovány do strategického plánu. 
Starosta: Náměty jsou projednané ve strategickém výboru, souhlasím s místostarostou. 
 
Pro na vědomí -  19 (1 nehlasoval) 
Přijato usnesení č. 694/Z/020913 
 
 
Tisk č. 15: Informace z dražby nemovitosti dne 20.07.2013 Pro na vědomí -  20 
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Přijato usnesení č.695 /Z/020913 
 
Tisk č. 16: Prodej pozemku parc. č. 749/4 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Josefská  
 
Pro schválit -  20 
Přijato usnesení č. 678/Z/020913 
 
Tisk č. 17: Prodej pozemku parc. č. 580/14 v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. 
Bezručova (2x id. ½) 
 
Pro schválit -  20 
Přijata usnesení č. 679, 680/Z/020913 
 
Tisk č. 18: Návrh prodeje nemovitosti – podílu stavební parcely č. 722 na ul. Lanškrounské 
v obci a k. ú. Moravská Třebová  
 
Pro schválit -  20 
Přijato usnesení č. .681 /Z/020913 
 
Tisk č. 19: Prodej bytové jednotky na ul. Školní č. o. 2 v Moravské Třebové  
 
Pro schválit -  20 
Přijato usnesení č. 682/Z/020913 
 
Tisk č. 20: Směna na ul. Svitavské v obci a katastrálním území Moravská Třebová  
  
Pro schválit - 20  
Přijato usnesení č. 683/Z/020913 
 
Tisk č. 21: Návrh na podání žádosti o převod pozemků, Knížecí louka, kat. území Moravská 
Třebová  
  
Pro schválit -  20 
Přijato usnesení č.684/Z/020913 
 
Tisk č. 22: Výkup pozemku parc. č. 2055/77 v obci a k. ú. Moravská Třebová, Křížový vrch  
 
Pro neschválit (výkup) – 19, 1 proti 
Přijato usnesení č. 686/Z/020913 
 
Tisk č. 23, Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 2040/6, ul. Horní  v obci a k.ú. 
Moravská Třebová 
 
Pro schválit  -  20 
Přijato usnesení č. 685/Z/020913 
 
 
Tisk  č. 24: Dodatek č. 1 Smlouvy o podpoře projekt Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova 
a modernizace ČOV 
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Pro schválit (dodatek 1) - 20  
Pro schválit (dohoda) - 20 
Přijato usnesení č.  674/Z/020913, 675/Z/020913 
 
Tisk  č. 25: Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování 
Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ 
Předřazeno jako 1/1 
 
Různé: 
 
Beyer: 

- potřebuji vyřešit příští rok – připravuje se  celková rekonstrukce vodovodu v Boršově,   
chceme ošetřit tyto záležitosti jinak, než při realizaci OUSB, tak, aby doprava byla 
nenarušena (ne jako při OUSB), dohodneme se na komisi a předložíme žádost městu; 

- do konce roku má proběhnout úprava jízdní řádů, tak jak úprava probíhala do teď, to 
byl špatné, chceme postavit autobusy tak, aby fungovaly; 

- mám prosbu na MP a sice: měřit rychlost na výpadovce směrem Útěchov i 
v obráceném směru (včetně kamionů).;  

- zveme při příležitostí 15. výročí  OS Přátelé kulturního domu v Boršově na kulturní 
podzim, začínáme posezením 15. září,  dále vás budeme zvát ve Zpravodaji, 
zastupitelům jsme ochotni zabezpečit rezervaci, zatím jich tam moc nebylo. 

 
Žáček: 

- v souvislosti s projektem CRB se ptám (pokud je vše hotovo,  mělo by být posouzeno, 
došlo k zpřístupnění řady zákoutí),  zda by nešla obnažit štítová zeď kostela na 
hřbitově, ten není z  mnoha míst města vidět, dále navrhuji obnažit bývalou dominantu 
– Kalvárii, i tam by zeleň mohla být částečně odstraněna, aby tyto dominanty byly od 
Svitav vidět; 

- chodím na hřbitov, jsou tam desítky německých hrobů, jsou neudržovány, všem 
okolním hrobům tak vlastně dodávají plevel, nepořádek – ptám se, zda jsou zaplaceny, 
není-li tomu tak, navrhuji dát je k dispozici, rozhodnout o jejich údržbě, ptám se, jaké 
budou další  kroky. 

 
Horčíková: 
Hrobová místa jsou monitorována, kde nejsou platné smlouvy, nastupují kritéria odstranění – 
pokud příslušná komise vyhodnotí, že by měl být hrob zachován (je tam např. architektonická 
výzdoba, socha), je hrob ponechán.  Průběžně se hrobová místa likvidují, za dodržení 
zákonných podmínek (úřední deska…). V současné době probíhá nyní údržba,  odstraňování  
náletů apod. 
 
Starosta: 
Připojuji se k návrhu obnažit Kalvárii a kostel na Křížovém vrchu, poukazuji na návrh 
památkové komise, f. Urigy (na odstranění lip na Kalvárii, event. částečně na hřbitově). 
 
Ošťádal: 
Ptám se, zda město uvažuje o zákazu podomního prodeje – většina  města tento zákaz vydala 
nebo se k tomu chystá. K tomu starosta: v současné době není podomní prodej není zakázán, 
nemáme informace o tom, že by podomní projed působil problémy. Bude-li podomní prodej 
vnímán jako problém, najdeme cestu, jak jej zakázat. 
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Starosta: 

- zítra 9. 2013 se slavnostně otevírá digitalizované kino, byli jste pozváni, bude to 
zajímavé; pokud bychom ač bez dotací k digitalizaci nepřistoupili, kino by bylo nutné   
zavřít, 

- 4. 9. 2013 od 10:00 bude pracovat ve městě výbor Pk pro školství, vzdělávání a 
zaměstnanost, 

- 7.  9.  2013 bude v Praze zahájení finále v soutěži o Odznak všestrannosti 
olympijských vítězů, avizuji účast žáků školy Palackého, děti naší školy měly výrazné 
úspěchy, 

- 13. – 17. 9. 2013  se uskuteční Dny českoněmecké kultury, za účasti primátora města 
Gőpingen, 

- v pátek 13. 9. 2013 do MT přijede prezident  Miloš Zeman (z programu: 10:45 
přivítání na radnici, následně krátké vystoupení na podiu u Mor. sloupu, návštěva 
radnice, vojenská škola). 

 

Stejný: 
Připomínám úspěchy cyklistů – vítězství Leoše Kőniga v sobotu, dále připomínám méně 
známou sportovkyni, Markéta Hájková je mistryní ČR v silniční cyklistice, studuje GMT 
  
  
   
Jednání zastupitelstva města bylo ukončeno v 17:06 hod. 
 
 
V Moravské Třebové, 3. 9. 2013 
 
 
Zapsala: JUDr. Jana Zemánková  
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Milada Horáková          …………………………. 
  
 
Milan Stejný                  ……….………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Miloš Izák 

    starosta města 


