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Zápis
ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo 21. října  2013 v zasedací místnosti 
městského úřadu na ul. Olomoucké od 15 hodin.

Přítomni: 19  členů – dle prezenční listiny, tajemník MěÚ  

Omluveni:  Ing. Krejčí, p. Stupka

Předsedající: JUDr. Miloš Izák, starosta 

Zapisovatelka: Bc. Petra Jiroušová 

Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č.  697/Z/211013 – 717/Z/211013

Ověřovatelé zápisu: Ing. Mička, Ing. Charvát 
Pro zvolení ověřovatelů zápisu  – 18, 1 se zdržel 

Návrhová komise: p. Beyer, p. Stejný, Ing. Jílek
Pro zvolení návrhové komise – 19 

Starosta města přivítal zastupitele, občany a zaměstnance městského úřadu na jednání 
zastupitelstva města. Zastupitelstvo bylo řádně svoláno 16.10.2013 a informace o místě a 
době konání zasedání a navrženém programu byla zveřejněna na úřední desce MěÚ 
14.10.2013 a následně na výlepových plochách, tedy v souladu se zákonem o obcích. Na 
zasedání zastupitelstva města je přítomno 19 členů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
Omluveni jsou Ing. Krejčí, p. Stupka. 

Starosta města předkládá program:

1. Informace o plnění zastupitelstva města 
1/1. Informace o urbanistické studii areálu bývalé tržnice 
2. Zápis z jednání finančního výboru 
3. Zápis z jednání kontrolního výboru 9.10.2013
4. Zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města 
5. Smlouva o úvěru a smlouva o zajištění závazku 
6. Rozbor hospodaření města k 30.9.2013 a návrh rozpočtových úprav 
7. Podání žádosti o poskytnutí finanční podpory ze státního rozpočtu v rámci dotačního 

programu Podpora terénní práce pro rok 2014 
8. Dodatek k Dohodě o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců 
9. Žádost o změnu územního plánu Moravská Třebová 
10. Změna obecně závazné vyhlášky Požární řád 
11. Návrh na vstup města do České fotovoltaické asociace /ČFA/ 
12. Prodej pozemku parc. č. 411/2 v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské 

Třebové 
13. Prodej pozemku parc. č. 2019/35 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 

Nerudova 
14. Návrh prodeje části pozemku parc. č. 389/1 v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. 

Dukelská 
15. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemku 
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16. Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování Udánek, 
Sušic, Boršova a modernizace ČOV“

  
Schválení programu: 
Pro schválit program jako celek – 19 
Přijato usnesení č. 697/Z/211013 

Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřen, uložen k nahlédnutí na 
sekretariátu starosty a nebyly k němu podány žádné připomínky, tudíž je považován za 
schválený. 

Starosta upozornil přítomné, že ze zasedání zastupitelstva bude pořizován hlasový záznam. 
Tento záznam bude zveřejněn na webu města www.moravskatrebova.cz

Připomínky a náměty, občané:
Bez připomínek. 

Tisk č. 1 - Informace o plnění zastupitelstva města 
Pro vzít na vědomí – 19
Přijato usnesení č. 710/Z/211013 

Tisk č. 1/1 - Informace o urbanistické studii areálu bývalé tržnice 
Stejný – podívali se úředníci či vedení města po šuplatech? K tomuto prostoru již byla studie 
zadávána a zpracována studenty vysoké školy. 
Starosta – vím o tom, ale našim potřebám nevyhovuje. 
Mačát – byla to ideová studie, tato urbanistický přesně definuje výstupy, které mají být 
zpracovány. Ideový návrh studentů není vhodný pro tuto lokalitu. Navrhoval zastavění
novými objekty – nelíbilo se to minulé ani této radě, ani strategickému výboru. 
Pro vzít na vědomí – 19 
Přijato usnesení č. 711/Z/211013 

Tisk č. 2 - Zápis z jednání finančního výboru 
Pro vzít na vědomí zápis – 19 
Přijato usnesení č. 712/Z/21103 

Tisk č. 3 - Zápis z jednání kontrolního výboru 9.10.2013
Pro vzít na vědomí zápis - 19 
Přijato usnesení č. 713/Z/211013

Tisk č. 4 - Zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města 
Pro vzít na vědomí předložené zápisy – 19 
Přijato usnesení č. 714/Z/211013, 715/Z/211013 

Tisk č. 5 - Smlouva o úvěru a smlouva o zajištění závazku 
Pro schválit uzavření smluv – 19 
Přijato usnesení č. 698/Z/211013, 699/Z/211013 

Tisk č. 6 - Rozbor hospodaření města k 30.9.2013 a návrh rozpočtových úprav 
Pro vzít na vědomí rozbor, pro schválit rozpočtovou úpravu – 19
Přijato usnesení č. 716/Z/211013, 700/Z/211013
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Tisk č. 7 - Podání žádosti o poskytnutí finanční podpory ze státního rozpočtu v rámci 
dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2014
Pro schválit podání žádosti – 19
Přijato usnesení č. 701/Z/211013 

Tisk č . 8 - Dodatek k Dohodě o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců 
Pro schválit uzavření dodatku – 18, 1 se zdržel 
Přijato usnesení č. 702/Z/211013 

Tisk č. 9 - Žádost o změnu územního plánu Moravská Třebová 
Pro neschválit žádost – 19
Přijato usnesení č. 708/Z/211013 

Tisk č. 10 - Změna obecně závazné vyhlášky Požární řád 
Pro schválit OZV – 19
Přijato usnesení č. 703/Z/211013 

Tisk č. 11 - Návrh na vstup města do České fotovoltaické asociace /ČFA/ 
Pro neschválit vstup do ČFA – 17, 1 se zdržel, 1 je proti 
Přijato usnesení č.709/Z/211013 

Tisk č. 12 - Prodej pozemku parc. č. 411/2 v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u 
Moravské Třebové
Pro schválit prodej pozemku – 18, 1 se zdržel 
Přijato usnesení č. 704/Z/211013

Tisk č. 13 - Prodej pozemku parc. č. 2019/35 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
ul. Nerudova 
Pro schválit prodej pozemku – 19
Přijato usnesení č. 705/Z/211013 

Tisk č. 14 - Návrh prodeje části pozemku parc. č. 389/1 v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. 
Dukelská 
Mička – z jaké strany se plánuje nájezd? V části kolem komunikace Dukelská je veřejná 
zeleň, pojezd v zadním traktu je těsně vedle zahrad, nákres vypadá nájezd jako z Dukelské. 
Budeme muset kvůli garáži dělat zpevněnou plochu? Není to z toho patrno. 
Mazalová – nebylo to řešeno, pan Gregor si vybuduje komunikaci podle požadavků města. 
Kde je veřejná zeleň jsou i kontejnery, bude muset najíždět z druhé strany. 
Pro schválit prodej části pozemku – 18, 1 se zdržel 
Přijato usnesení č. 706/Z/211013 

Tisk č . 15 - Schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemku 
Pro schválit smlouvu – 19
Přijato usnesení č. 707/Z/211013 

Tisk č. 16 - Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování
Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“
Stejný – článek z mladé fronty – „Dvě nedodělané části z projektu jsme museli vyjmout, 
abychom nepřišli o dotaci. Poskytovatel dotace nám zatím nepředvídatelné události uznává a 
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je naděje, že nám je proplatí. Řekl starosta Miroslav Mička.“ Dále se pokračuje v článku..Chci 
se zeptat na jednu věci, je tam zmínka o termínu dokončení stavby v příštím roce v září. Jak je 
tohle prodloužení pokryto smlouvou s dozorem investora, resp. správcem stavby? Dodatek, 
který byl zpracován vyčerpal 20 % možného navýšení nákladů na tuto činnost. Takže bude 
VRV dělat tuto činnost zdarma nebo to budou prostředky mimo dotaci, čili z rozpočtu města. 
Mačát – termín dokončení – zítra podpis smlouvy s harmonogramem, kde bude termín srpen 
2014. Nejzazší termín domluvený se SFŽP do poloviny 2015. Uvidíme, jestli to bude do 
konce 2014 nebo do poloviny 2015. Uděláme si dostatečnou rezervu, neměl by být problém 
s prodloužením termínu. Budeme jednat  se SFŽP okamžitě po podpisu smlouvy o posunutí 
termínu.  Co se týče smluv na správce a autorský dozor, je třeba smlouvy dodatkem upravit, 
projekt pokračuje dále a bohužel tyto náklady již nejsou uznatelné a skutečně se budou hradit 
z rozpočtu města.  To bude z rozpočtu města. 
Starosta – zítra se bude podepisovat smlouva. 
Stejný – upozorňuji na ten článek, kde je vysloveně napsáno, že dvě nedodělané části jsme 
museli vyjmout z projektu, abychom nepřišli o dotaci. To znamená, že dotace je na původní 
projekt, ale co bude s těma nedodělanýma částma? 
Mačát – provedeny jsou změny schválené na SFŽP. Jsou tam méněpráce a vícepráce a součet 
překročil limit, bylo nutné vyhlásit nové VŘ na dodělání, což bude rovněž hrazeno z dotace. 
Mička – jestli dojde k dílčími navýšení, domnívám se, že náklady na správce by neměly
narůst, protože objem zůstal zachován. 
Mačát – cena za správce stavby byla stanovena z rozpočtu a pracnost z pohledu termínu. Ten 
termín se protahuje, takže návazně na to je korektní jednat o dodatku smlouvy, kolik to bude 
peněz uvidíme. Je to prodloužení, probíhalo předávání a řešení reklamací a ti lidé zde 
pracovali a budou pracovat o rok déle. 
Stejný – stavební práce jsou komplikovanější, což se prodraží asi o 30 milionů korun. 
Starosta – toto nejsou slova, které jsem sdělil paní Jelínkové. 

Pro vzít na vědomí předložené informace – 18, 1 nehlasoval 
Přijato usnesení č. 717/Z/211013 

Různé:
Mička – parkoviště pod zámkem, využití, jsou dny kdy tam nikdo není, ale v ulici je 8-10 aut, 
doporučuji tuto zónu prodloužit. Tisk 10 – ve vyhlášce je datum 21.12. – dát správný datum. 
Beyer – na příští rok se plánuje rekonstrukce vodovodu v Boršově, apeluji na příslušné 
odbory, aby Boršov byl dostupný pro děti do školy, do zaměstnání i pro složky záchranného 
systému. Situace kolem kanalizace byla katastrofální. Problematika jízdních řádů – o 
termínech, ve kterých se má vyjadřovat  my ani nevíme, např. o prázdninách. My jsme se 
k tomu neměli prostor vyjádřit. V neděli 27. představení slaměný klobouk v Boršově –
všechny zve. 
Starosta - co se týká jízdních řádů, připomínkovali jste, i včas, ale ne všem připomínkám lze 
vyhovět. Pravděpodobně dojde k rozluce mezi krajem a firmou Oredo. Doprava by se měli
zoptimalizovat podle potřeb. 
Baslerová – je už v nějaké podobě vize jak dělat základní školství v Moravské Třebové? 
V jaké fázi to je? 
Starosta - existuje pracovní tým lidí, který se zabývá optimalizací školství. Že se to dostalo na 
komisi školství dobře není. Tyto debaty patří úplně jinam. Obsahem práce týmu je i tato 
úvaha. Ve středu jedu do Boskovic se podívat, jak to funguje, kde spojili školy v roce 2005. 
Chci vědět jak to je doopravdy. Informace, které získám, předám do týmu. 
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Baslerová – nedoneslo se to ke mně z komise. Bavili jsme o tom před dvěma lety, jen chci 
vědět jaký je teď stav. 
Starosta -  Z dalším vývojem budete seznámeni. 
Stejný - chtěl bych upozornit na článek. Luxusní dům pro seniory ve Třebové nevznikne. 
Starosta - vedeme jednání s firmou Matoušek. Jednáme o obsahu smlouvy. Podmínky chceme 
stanovit podobně jako s firmou Alzcare. 
Mačát – firma Matoušek hledá provozovatele na svůj záměr a narazili na společnost, která má 
zájem provozovat podobné služby, něco jako náš dům pro seniory. Firma Matoušek zatím 
hledá provozovatele a je možné, že se domluví s někým, kdo má jinou představu. Půjde do 
ZM záměr, pokud se změní. 
Starosta – v sobotu byly oslavy 210 let gymnázia. 
Odehnal – chtěl bych apelovat, abychom se s Ing. Václavíkem zabývali parkováním na ulici 
Údolní. Je tam absolutně nepřehledný výjezd. Dále na výjezdů z MT u firmy Atek denně
parkuje několik vozidel na komunikaci. Firma Atek by měla řešit parkování, situace je 
nebezpečná. 
Starosta – s firmou Atek toto řešíme. 
Ošťádal – tady je tolik zajímavých bodů a v tiscích není vůbec nic. Bylo by dobré i toto 
připravit do tisku, že se něco děje, abychom byli informováni. 
Starosta – kdybychom měli s čím přijít, tak bychom přišli. Tohle jsou zatím dohady. V této 
situaci jsme neměli s čím přijít. 
Vaňkát – skupina… na komisi jsem o tom mluvil já. Neměl jsem dojem, že by skupina 
pracovala v utajení. Komise pro výchovu a vzdělávání se školstvím zabývá a pokud bych měl 
rozhodnout, chci znát názor lidí, kteří v tom dělají. Nevidím v tom nic špatného. 
Starosta – komise je poradní orgán rady města a až rada města bude chtít doporučení nebo 
názor, tak si o něj řekne. Je to věc názoru. 
Stejný – dotaz Treboplast – proslýchá se, že firma ukončila provoz a že přesouvá pracovníky 
do Olomouce.
Starosta - mně to známo není. 
Vaňkát – nemluvil jsem o poradním orgánu, čistě jsem se ptal ze svého pohledu, abych si 
mohl ujasnit svůj postoj.  
Mačát - Treboplast – v hale vyráběla i další firma, která je součástí skupiny. Tato firma se 
přesunula do Olomouce, Treboplast zůstává. 

Jednání zastupitelstva města bylo ukončeno v 16:00 hod.

V Moravské Třebové, 22.10.2013
Zapsala: Bc. Petra Jiroušová 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Miloš Mička ……………………..

Ing. Pavel Charvát ……….……………

JUDr. Miloš Izák
   starosta města




