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Zápis 

 

ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo 9. února 2015 v zasedací 

místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké od 15 hodin. 

 

Přítomni: 21 členů – dle prezenční listiny, tajemník MěÚ   

 

Předsedající: JUDr. Miloš Izák, starosta  

 

Zapisovatelka: Bc. Petra Jiroušová  

 

Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 53/Z/090215 – 76/Z/090215  

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Ošťádal, p. Truhlář  

Pro zvolení ověřovatelů – 20, 1 se zdržel  

 

Návrhová komise: Mgr. Bártová, Ing. Blahová, Mgr. Cápal  

Pro zvolení návrhové komise – 21 

 

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

města Moravská Třebová bylo řádně svoláno 04.02.2015 a informace o místě a době konání 

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

úřadu 29.01.2015 a následně na výlepových plochách, tedy v souladu se zákonem o obcích. 

Na dnešním zasedání zastupitelstva města je přítomno všech 21 členů, tudíž zastupitelstvo je 

usnášeníschopné.  

 

 

Program: 

 

1. Jednání finančního výboru zastupitelstva města  

2. Zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města  

3. Zápis z jednání kontrolního výboru 21.01.2015 

4. Závěrečná rozpočtová úprava 2014 

5. Aktualizovaný rozpočtový výhled města na období 2015-2018 

6. Návrh na schválení investičního záměru opravy válečného hrobu  

7. Uzavření smlouvy o veřejných službách s ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s.  

8. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1012/S v rámci realizace 

dotačního projektu „Cesta od renesance k baroku“  

9. Členství města v Místní akční skupině Moravskotřebovsko a Jevíčsko (MAS MTJ)  

10. Zahraniční pracovní cesta do Bratislavy  

11. Prodej pozemku parc. č. 211/1 a 211/2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 

ul. Zámecká  

12. Výkup pozemku parc. č. 2556/20 v obci a k. ú. Moravská Třebová, část Udánky  

13. Návrh směny pozemků mezi městem a Miroslavem Schönem v obci a katastrálním 

území Moravská Třebová  

14. Bezúplatný převod nemovitostí do vlastnictví města s omezujícími podmínkami  

15. Systém zveřejňování veřejných zakázek města na webu města  

16. Možnosti realizace nové průmyslové zóny města  
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Pro schválit program jako celek – 21 

Přijato usnesení č. 53/Z/090215  

 

Starosta - 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.  

 

Tisk č. 1 - Jednání finančního výboru zastupitelstva města  

Pro vzít na vědomí zápis, pro schválit plán – 21 

Přijato usnesení č. 54/Z/090215, 70/Z/090215  

 

Tisk č. 2 - Zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města  

Mička – já se omlouvám za tento dotaz, ale nebyl jsem na jednání výboru z důvodu nemoci. 

Mám jenom dotaz k bodu 3 – doporučená cena výkupu do 350 tisíc. Jaká je to, z čeho se 

vycházelo, je to nějaká bonita nebo se zdálo, že těch 700 tisíc s ohledem na výměru je velká 

částka? Jenom tuhle informaci, děkuji. 

Izák – Požádám předsedu výboru pana Mačáta, aby odpověděl. 

Mačát – my jsme o tom diskutovali docela dlouho. Nakonec jsme se shodli na tom, že to není 

až tak atraktivní pozemek, že by, abychom ho za 700 tisíc kupovali a měli určitou možnost o 

něm rozhodovat, čili jako strategicky a potom jsme se dohodli, že když jsme spočítali cenu za 

metr, já teď nevím, kolik to vychází, těch 700 tisíc, takže ta hranice, pod kterou bysme měli 

jít, je tak poloviční, z toho vzniklo těch 300 tis, 350 tis. Tam je nějakej znaleckej posudek od 

té správkyně insolvenční, ale ten právě, tam to vychází na těch 700 tis. 

Izák – děkuji, ještě dám slovo panu tajemníkovi. 

Zemánek – dobrý den. Já jenom bych chtěl upřesnit jednu informaci v zápisu z jednání 

výboru. Tam je uveden jako neomluvená přítomnost Ing. Kolkop, chtěl bych tímto opravit 

tady tu informaci, protože Ing. Kolkop se řádně omluvil a omlouval se prostřednictvím 

sekretariátu a tady ta informace ze sekretariátu nebyla dál posunuta do výboru, takže tímto se 

Ing. Kolkopovi omlouvám. 

Izák – děkuji, kdo další se hlásí do diskuze? Pokud není dalších diskuzních příspěvků 

k tomuto tisku, tak dám hlasovat, jednak o vzetí na vědomí a jednak o schválení plánu práce 

na rok 2015. 

 

Pro vzít na vědomí zápis, pro schválit plán práce – 21 

Přijato usnesení č. 71/Z/090215, 55/Z/090215 

 

Tisk č. 3 - Zápis z jednání kontrolního výboru 21.01.2015 

Izák – tady jenom připomínám, že bereme na vědomí, jednak zápis, jednak zprávy z činnosti, 

což bych navrhl dávat, dát do jednoho usnesení. Nemáte-li na to vy jiný názor, tak bych tohle 
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si dovolil navrhnout a myslím, že ani to hlasovat nebudeme. Dále si dovolím otevřít diskuzi 

k tomuto tisku, prosím. 

Mička – já právě jsem chtěl k tomu jenom návrhu na usnesení, že v podstatě pod tou přílohou 

č. 3 je plán činnosti kontrolního výboru a že bychom tedy v rámci toho druhého bodu měli, 

mělo být správně - schvaluje plán činnosti kontrolního výboru. 

Izák – ano, souhlasím. Je to obvyklé u předchozích výborů, tak ať je to stejné. 

Jurenka – já bych chtěl říct, že v zápise je napsaný, že byly naplněny požadavky pana 

Jurenky, informace o projektu kanalizace. Chtěl bych říct k tomu, že nikdo z členů, co 

prováděli kontrolu, mě nekontaktoval, aby jsem potvrdil, zda byly nebo nebyly naplněny 

tyhle požadavky. Ty požadavky jsou naplněny částečně. Já jsem dostal od pana Netolického 

základní milníky, jak to asi probíhalo. S tím, že mám možnost se na pana Netolického obrátit, 

aby nám, nebo aby mi dovysvětlil a doukázal další věci, takže tenhle bod není zcela naplněn. 

Je v jednání zatím ještě furt. 

Izák – dobře, to je průběžný stav, jaký je. Není to ještě uzavřeno, ta Vaše záležitost. Dobře. 

Zemánek – já bych chtěl jenom poznamenat, že tady tu informaci kontrolnímu výboru jsem 

poskytl já, že informoval jsem o těch druzích požadavků o našem jednání, které proběhlo. I o 

tom, že ty základní požadavky byly naplněny. Nicméně že to jednání probíhá víceméně dál, 

takže. Děkuji. 

Odehnal – já jenom tu připomínku, jak říkal pan, že by v tom návrhu na usnesení z toho 

plánu, že tam doporučujeme schválit plán kontrolního výboru na rok 2015, takže omlouváme 

se, pokud se to nedostalo do zápisu, aby se to schválilo, ale jinak v tom plánu je návrh na 

usnesení: doporučuje kontrolní výbor schválit plán práce. 

Izák – děkuji. Myslím, že mám jasno, jak usnesení mají v obou částech vypadat. 

 

Pro vzít na vědomí zápis, pro vzít na vědomí zprávy o činnosti – 20, 1 se zdržel  

Přijato usnesení č. 56/Z/090215, 72/Z/090215 

 

Tisk č. 4 - Závěrečná rozpočtová úprava 2014 

Pro schválit rozpočtovou úpravu - 21 

Přijato usnesení č. 57/Z/090215  

 

Tisk č. 5 - Aktualizovaný rozpočtový výhled města na období 2015-2018 

Pro schválit rozpočtový výhled – 21 

Přijato usnesení č.58/Z/0902115 

 

Tisk č. 6 - Návrh na schválení investičního záměru opravy válečného hrobu  

Pro schválit záměr opravy – 21 

Přijato usnesení č.59/Z/090215  

 

Tisk č. 7 - Uzavření smlouvy o veřejných službách s ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s.  

Ošťádal Josef – no, já když jsem ten tisk viděl, chvilku jsem byl nervózní, ale potom jsem se 

trošku uklidnil, protože dost často jezdím veřejnými dopravními prostředky a vím, jaká je 

situace. Já jsem se podíval na Google mapy a zjistil jsem, že vzdálenost, když jedem 

z Lanškrouna do Brna přes Svitavy nebo přes Moravskou Třebovou je to naprosto stejná trať. 

Nevím, jestli teda firma, která zabezpečuje dopravu, to znamená, ČSAD Ústí nad Orlicí, jestli 

si ta nahrála nějaký peníze navíc, možná ne, ale to nevím, ono se to z toho těžko poznává. 

Jinak autor, nebo autor ne, ale myslím, že předkladatel tisku asi neví vůbec, že existuje také 

vlakové spojení do Brna ze Svitav. Já jenom shodou okolností řeknu, jak ty vlaky jedou, 
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vlaky jedou v 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 15 ještě 20 a 23 hodin. To znamená asi 

jedenáctkrát. Všechny vlaky mají přípoj na Moravskou Třebovou. To znamená, že stačí vyjet 

z Moravské Třebová vždycky půl hodinu před odjezdem vlaku a ten vlak je stíhán. To 

znamená další trošku taková, bych řekl, jakoby pro ty, kteří rádi jezdí vlakem je to dobré, ale 

pro ty, kteří neradi jezdí vlakem je to možná špatné, protože potom ten argument, že ten 

autobus je důležitý, taky trochu odpadá. Jinak je tam trochu problém samozřejmě pro starší a 

podobně, protože autobusem nastoupíte do autobusu a jedete až do Brna bez přestávky, bez 

přesedání a tím pádem samozřejmě pohodlněji jako pro někoho. Ve vlaku se jezdí pohodlněji 

obecně, ale je pravda, že se tam musí přesedat ve Svitavách, takže ta situace je trošku 

komplikovanější. Jinak ty vlaky, který jezdí v ty hodiny, jak jsem říkal, tak některé jsou 

rychlíky a některé jsou spěšné vlaky, to znamená, spěšné vlaky jedou do Brna hodinu patnáct, 

rychlíky jezdí některé dokonce méně než jednu hodinu. To znamená, ten autobus tam potom 

není ani dřív, než ten vlak. Další věc, kterou jsme tak nějak zjistili od studentů, že těch 

studentů tím autobusem zas tak moc nejezdí, tím ráno o půl sedmé, který je Žamberák. Je to 

z toho důvodu, že ti studenti, protože ten autobus je tam v Brně stejně 8:10, tak stejně 

nestihnou ranní vyučování na osmou, takže s ním nemůžou ani jezdit. Nicméně ten autobus je 

oblíben, protože zejména mezi těmi důchodci a návštěvníky ať už brněnských nemocničních 

zařízení a podobně. Prostě tam se jezdí daleko pohodlněji, to je pravda. No jinak, když bysme 

to vzali obecně, tak 450 tis. nebo 500 tis. vyhodit za to, že nám spoj jezdí o deset minut dřív 

než spoj, kterým bysme jeli přes vlakem, protože shodou okolností na něj navazuje ne rychlík, 

ale spěšný vlak. To znamená, ten vlak je tam skutečně až ve čtvrt na devět, to znamená, také 

ranní vyučování nestihne, tak je problém. Ale na druhé straně opravdu, vyhodit půl milionu je 

hodně. Já zase navrhuju ale spíš jiné usnesení, a sice takové, že zastupitelstvo města ukládá 

radě města provést vyhodnocení efektivity tohoto řešení dotace autobusové linky po jednom 

roce a s výsledným vyslednutím, seznámit zastupitelstvo města s termínem konce listopadu 

2015, aby se na posledním zastupitelstvu města tohle mohlo projednávat v roce 2015. To je 

můj návrh. Jinak já obecně, samozřejmě, pokud to je to, že chceme pomoct obcím, tím obcím 

pomáháme určitě podle mě hodně. Protože, když si porovnáme ty ceny, kolik platí Třebová a 

kolik platí jednotlivé obce, tak je to tak asi, že by tam muselo nastoupit dvacet třebováků a 

jeden občan té vesnice, aby to bylo rentabilní jakoby pro Moravskou Třebovou. Což 

samozřejmě je nesmysl, že jo. Já si myslím, že do toho autobusu nastupuje tak o pět občanů 

ze Třebové a potom po jednom po dvou z těch obcí, kde ten autobus zastavuje. Protože, jak 

jsem už říkal, studenti s tím moc nejezdí. Ale to je tak všechno, návrh na usnesení jsem řekl a 

já víc bych asi nechtěl k tomu v tuhle chvíli říkat. Takže děkuji za pozornost. 

Izák – taky děkuju. Já jenom chci k tomu říct, že to není žádnej kapric někoho z nás, ale 

skutečně po tom volala veřejnost od doby, kdy ten spoj byl zrušen, jako dálkový spoj 

komerční podotýkám, bez podpory kraje. A protože i obce mě oslovovaly, zúčastněné obce, 

to znamená Rychnov, Staré Město, Dlouhá Loučka, Křenov, Březina a Slatina. Je nás teda 

sedm, dotčených obcí. Takže my jsme se sešli, řekli jsme si, že nás to asi něco bude stát, to 

jsem ještě neměl představu, co to bude, kolik toho bude, takže jsem nakonec jednal na kraji. 

Neříkám, že to bylo tak jednoduchý, ale domnívám se, že to, co se podařilo sjednat, že snad je 

akceptovatelný a samozřejmě já sám nemám představu, jak to bude ten spoj naplňován. 

Nicméně budeme každý měsíc mít kromě fakturace, budeme mít k fakturaci zprávu o tom, jak 

ten autobus je vytěžován. Domnívám se, že to je dostatečná taková, řekl bych, pojistka, 

abychom potom mohli posoudit, jestli ten náklad je nebo není v podstatě přehnaný nebo 

možná zbytečný. Je to v podstatě snaha těm lidem zajistit prostě zpátky tu možnost se tím 

autobusem dostávat mezi Moravskou Třebovou a Brnem, podotýkám jenom, že podpora obce 

Rychnov a Staré Město v tomto směru je dobrovolná a řekl bych úctyhodná, protože nás 

v tom taky mohli nechat. Protože tady se jedná o kilometry mezi Moravskou Třebovou a 

Brnem. To je těch 72 kilometrů, který se najedou tam a pak zpátky. Takže víc k tomu 
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v podstatě asi nemám co říct, jenom podotýkám, že já proti tomu návrhu na usnesení, jak jsi 

to řekl, nic nemám, stejně se to musí vyhodnocovat, my to máme v záměru vyhodnotit na 

konci června, jak se to bude chovat, jo a na konci roku samozřejmě také. Jenom doplním, že 

ten spoj byl na základě těch jednání, která proběhla, opakovaných jednání, bylo i tady jednání 

se starosty obcí vč. vedení ČSAD Ústí nad Orlicí a bylo to takhle prostě dohodnuto po 

odpočítávání různých dnů, jako jsou prázdniny, některé svátky, které přicházejí na pondělí a 

podobně. Takže je to v podstatě vstřícnost k občanům tady toho regionu, kteří jsou dotčeni.  

Ošťádal Josef – já jenom krátce. Ono to může precedens, protože těch lidí, kteří by rádi jezdili 

do Olomouce, je taky hodně. Těch lidí, kteří by rádi jezdili do Pardubic, je taky hodně, jo. To 

zase pozor na to, ono se to může vrátit. Když se to dozví veřejnost obecně, tak se může stát, 

že zde budeme mít tlaky dalších skupin občanů, kteří by rádi jezdili bez zastávky z Moravské 

Třebové třeba do Olomouce každou druhou hodinu. To taky je možný.  

Izák – děkuju. Já jsem si toho vědomej. Samozřejmě neřešil jsem otázku náhrady spoje mezi 

Svitavami a Olomoucí, kterej taky byl zrušen k 01.09., protože tam jsem dopátral, že existuje 

spojení, byť je to mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí autobusem, který vypravuje 

Šumperk, ARIVA Šumperk, a potom se dá jet vlakem z Mohelnice do Olomouce. Tak tím 

pádem jsem to neřešil. Nicméně tady na téhle trase se jednalo o totální ztrátu, proto se stalo, 

co se stalo, a proto jsme přišli s tímhle tím návrhem do zastupitelstva. 

Mička – já rozumím, že v téhle fázi se nedalo dovodit, jaká bude výtěžnost. Ono se na to 

myslí v rámci ustanovení té sjednané smlouvy, že to, co se vybere, se bude odečítat od té 

částky, která je uvedena. Takže to nejsou celkové náklady, přesto se domnívám, že tady to 

posouzení rentability mělo být uvedeno i ve smlouvě. Není v té základní, jestli ten materiál 

projde, tak si stejně myslím, že by mělo vedení města sjednat úpravu článku 6, Doba plnění. 

Protože tak, jak je to nastaveno, pakliže se obě strany nedohodnou, tak v podstatě ta smlouva 

trvá celý rok a bez ohledu na to, jestli bude využívaná potom občany těch obcí, které byly 

uvedeny, anebo jenom ty, co budou až na trase Letovice a Brno, tak budeme muset plnit a 

v tom případě se domnívám, že bychom plnili zbytečně. Dle mého názoru by ta smlouva měla 

být upravená orientační dobou do 30.06. a tam by mělo být prodloužení v případě nějaké 

nastavené rentability, která by měla být nastavená mezi oběma smluvními stranami. Děkuji. 

Izák – taky děkuji. Já tomu rozumím, téhle obavě. Nicméně znovu připomínám, že jsme to 

vyjednali na celý kalendářní rok, takže já teďka dost těžko, když to schválíme na půl roku, tak 

dost těžko můžeme počítat s tím, že budeme ve shodě s ČSAD Ústí nad Orlicí. Protože pro ně 

nemá smysl na pár měsíců linku zřizovat z různých provozních důvodů. Já to nechci tady 

rozebírat, ale já mám za to, že by se to zkusit mohlo.  

Jílek – dobré odpoledne. Já kromě toho, že ta smlouva je podle mého názoru velmi 

nevyvážená a město v ní figuruje v nevýhodné pozici, tak bych se chtěl jenom ujistit o tom, 

pokud bude tato smlouva dneska schválená, což předpokládám, tak nabyde účinnosti kdy? Ve 

smlouvě je uvedeno 01.01.2015, což se mi nelíbí. A druhá věc je ta, že této smlouvě měla 

předcházet smlouva mezi městem Moravská Třebová a uvedenými obcemi, protože my se 

touhle smlouvou zavazujeme platit i za ostatní obce a je potom na nás, jak vymůžeme ty 

uvedené poplatky z ostatních obcí. A tak, jak už tady bylo řečeno, opakuji, to co říkal Miloš, 

že tady v podstatě dotujeme trasu z Letovic do Brna úplně stoprocentně a já nemám osobně 

nic proti tomu, abychom podporovali dopravní obslužnost, ale je to precedens, jak už tady 

bylo řečeno Pepou Ošťádalem, který rozpoutá lavinu požadavků na jiné trasy, které nejsou ani 

zdaleka tak komfortně obslouženy jako Moravská Třebová – Brno. Z tohoto důvodu 

oznamuji, že budu hlasovat proti uzavření této smlouvy.  

Martínek – no já všechny tady ujišťuji, že ta debata na radě byla zhruba obdobná, jako je tady. 

Já jsem v zásadě říkal to samý, co tady teď říkal Pepa Ošťádal, nicméně byla dohoda taková, 

že se bude prostě pravidelně vyhodnocovat, jakým způsobem se to čerpá, kolik těch lidí jezdí. 

To, že oni nemohli čekat, samozřejmě protože jsou nějaký jízdní řády, takže oni jezdí od 1. 
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ledna v podstatě na ústa, když si to tak řekneme, ale tak to dělají běžně i při smlouvách 

s krajem, že když se něco dohodne, tak to prostě platí. Já si nemyslím, že bysme se měli bát 

toho, že obce to nezaplatí. Takový precedens se tady asi ještě nikdy nestal a určitě se nestane.  

No a vyhodnotíme to a podle toho, kolik tam jezdí občanů, tak prostě v tom budeme 

pokračovat nebo nebudeme pokračovat. Ale fakt je, že se to musí dělat na jízdní řád a těžko 

můžeme chtít po dopravci, že by to dělal na menší část. Jasný je, že ta smlouva je 

nevyvážená, to je jednoduché, protože návrh dopravce je jasný – nejezdit. Takže, jestliže my 

ho nutíme k tomu, aby jezdil, tak v tom okamžiku je jasný, že ta situace je pro nás nevýhodná, 

protože on jezdit prostě nechce. Jiná věc je, že oni si dopravci zvykají, že v okamžiku, kdy 

prostě se jim zdá, že je něco nerentabilní, tak to automaticky ruší. Nicméně na druhé straně 

myslím si, že není důvod se domnívat, že bysme neměli dostatečné údaje v autobusové 

dopravě na rozdíl od vlakové. Myslím ta statistika té výtěžnosti té linky a toho, co se doplácí, 

docela dobře dohledatelná. Takže tam se neobávám, že by byl nějaký problém v tom, že oni 

by se na tom obohatili nebo respektive ta linka byla rentabilní a ještě k tomu dostali od nás 

dotace. To si myslím, že na to je dostatek precedentů těch takzvaných hrazených, smluvně 

hrazených linek, kde tady ta situace je dostatečně vyjasněna, takže z toho strach nemám. No a 

v okamžiku, kdy zjistíme, že těch občanů jezdí opravdu zanedbatelně málo, tak podle mého 

názoru v tom nemá cenu pokračovat.  

Izák – děkuji. Než dám slovo dál, tak jenom doplním, že ten autobus jezdí od 14.12., kdy se 

lámou jízdní řády. Takže ne od 1. ledna. A protože kvůli účtování to takhle bylo jednodušší 

pro obě strany, tak proto jsme to zvolili na kalendářní rok 2015, ne od 14.12.2014 do 

13.12.2015, ale za celej kalendářní rok 2015, což je totéž.  

Jurenka – já bych chtěl říct jenom nějakej posudek k té smlouvě, protože jsem tu smlouvu 

nechal nějakým způsobem zkontrolovat a přečetl bych Vám tady pár vět kolem toho. 

Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících se řídí od 03.12.2009 novým právním 

předpisem, nařízením č. 1370/2007(ES), jeho konkretizaci pro podmínky České republiky 

obsahuje Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících č. 194/2010, Sb. Dle těchto 

předpisů lze uzavřít přímým zadáním smlouvy do 300 000 km ročního dopravního výkonu. 

Podle čl. 7 nařízení 1370/2007 je každý příslušný orgán povinen 1 rok před uzavřením 

takovéto smlouvy zveřejnit v úředním věstníku Evropské unie alespoň tyto informace: název 

a adresa příslušného orgánu, typ plánovaných smluv, služby a oblasti, na něž se možné 

smlouvy vztahují. Tomuto povinnému oznámení nepodléhají smlouvy do výše 50 000 km 

ročně. V případě posuzované smlouvy je tato podmínka splněna, ale ze smlouvy to zřejmé 

není, naopak smlouva se odvolává na hranici 300 000 km. Povinným obsahem smlouvy je 

finanční model §23 zákona 194/2010. Model podrobně popisuje takzvaně kompenzační 

vyhláška č. 296/2010, Sb. Ve své příloze č. 2. Návrh smlouvy tento model neobsahuje nebo 

nebyl předložen, protože smlouva se na něho v čl. 2 odkazuje. Obsahuje pouze výchozí model 

provozních aktivit, což je příloha č. 5 vyhlášky. Smlouva by měla obsahovat předpokládaný 

roční dopravní výkon v km a tarifní závazek veřejné služby. Podle §21 zákona 194/2010 

nesmí kompenzace vyloučit obchodní riziko dopravce spojené s výší tržeb z jízdného. 

Předložená smlouva toto ustanovení neplní. Rozdělení příjmů dle čl. 4 smlouvy je dle našeho 

názoru zcela nepřípustné, odporuje shora uvedenému ustanovení. Postih města by mohl být ze 

strany ÚOHS, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, velmi nepříjemný. To je posudek, 

kterej já jsem získal ke smlouvě, kterou tady máme k dispozici. Tak jsem Vám to chtěl akorát 

oznámit. Děkuju. 

Izák – také děkuji. Já tam k tomu, co jste řekl, k tomu hodnocení tý smlouvy, tak já v podstatě 

na to nemám nic jinýho co říct, než tady zaznělo. Protože nemohlo to rok viset nikde 

zveřejněno jako záměr z jistého důvodu, protože se to narodilo na podzim a vlastně jsme to 

takhle dohodli v rámci několika týmů. Takže to jenom říkám na vysvětlenou….tak určitě já 

samozřejmě ten materiál, co máte k dispozici nám asi zpřístupníte, takže bych doporučil tu 
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smlouvu prostě nechat schválit, s tím, že se z toho obsahu poučíme a pokud bychom to 

obnovovali, tak musíme samozřejmě dbát všech tamtěch stanovisek a doporučení. V dané 

chvíli osobně si myslím, že ten materiál způsobilý na schválení je.  

Jílek – já jsem nedostal odpověď na otázku, kde jsou ty smlouvy s těmi obcemi?  

Izák – smlouvy s obcemi nemohly být uzavřeny, protože jsme vůbec nevěděli, jestli projde 

tady ta hlavní smlouva. Nicméně mám dojednáno se starosty obcí a dokonce některé obce už 

mají ty peníze v rozpočtu schváleny, jako třeba Dlouhá Loučka. Takže se toho obávat 

nemusíme, jak tady zaznělo, že by nás některá obec podrazila, to se mně nechce ani náhodou 

připustit, protože to se tady nikdy nestalo a nemám obavu, že by se to mělo stát teďka. Máte 

někdo ještě jiný návrh, jiný příspěvek k tomuto materiálu? Protože tady byl protinávrh pana 

kolegy Ošťádala Josefa, tak ještě poprosím jednou ocitovat pane tajemníku. 

Zemánek – Usnesení by znělo: Zastupitelstvo města ukládá radě města provést vyhodnocení 

autobusové linky na trase Žamberk - Brno a zpět. Vyhodnocení předložit do jednání 

zastupitelstva města v termínu 30.11.2015. Protože to je poslední letošní zasedání, jestli to tak 

odpovídá tomu návrhu.  

 

Pro schválit uzavření smlouvy, pro uložit RM provést vyhodnocení – 11, proti 6, 4 se zdrželi  

Přijato usnesení č.60/Z/090215, 76/Z/090215  

 

Tisk č. 8 - Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1012/S v rámci realizace 

dotačního projektu „Cesta od renesance k baroku“  

Pro schválit uzavření dodatku – 20, 1 se zdržel  

Přijato usnesení č. 61/Z/090215  

 

Tisk č. 9 - Členství města v Místní akční skupině Moravskotřebovsko a Jevíčsko (MAS MTJ)  

Mička – já jsem se chtěl zeptat. Kromě toho, že jsem se díval, do té místní akční skupiny 

můžou vstupovat i podnikatelské subjekty. Jaký rozdíl bude v činnosti mezi místní akční 

skupinou a Regionem Moravskotřebovska a Jevíčska? Co si od toho můžeme slibovat dál? 

Izák – zatím je rozdíl ten, že členem MAS není Region Moravskotřebovsko a Jevíčsko jako 

právnická osoba a členy jsou jednotlivé subjekty, které jsou jak právnickými, tak fyzickými 

osobami. A my samozřejmě se v rámci Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska zabýváme 

otázkou členství jako celku. Nicméně my jako město se domníváme, že není třeba čekat, až se 

rozhodne region jako celek, a že je pro město výhodné do té MAS vstoupit jako město. 

Protože jsou informace, věrohodné, že se tam má dostávat daleko více finančních zdrojů, než 

jsme byli zvyklí, to byly v podstatě drobné a byla by škoda, abychom u toho nebyli. Protože 

město z toho může určitě profitovat. 

Mička – jestli jsem tomu dobře porozuměl, tak je to jedině z pohledu možnosti zvýšeného 

čerpání nějakých dotačních titulů, které nejsou využitelné pro místní samosprávy, ale jsou 

využitelné pro skupiny různého charakteru, různého složení. Je to tak jo? 

Izák – je to tak, ale částečně je důvod ještě ten, že my tam v těch orgánech nejsme vůbec 

zastoupeni jako město a nemáme tudíž žádný přehled, co se tam děje, co se tam neděje. Takže 

i tak můžeme nějakým způsobem, určitě, věřím tomu, silou svého hlasu ovlivňovat to 

rozdělování peněz uvnitř tý MAS regionu. Pokud jsem řekl nějakou nepřesnost, tak mě 

opravte.  

 

Pro schválit členství, pro pověřit starostu – 17, 4 se zdrželi  

Přijato usnesení č. 62/Z/090215, 69/Z/090215   

 

Tisk č. 10 - Zahraniční pracovní cesta do Bratislavy  
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Izák – je dáván dodatečně z jednoho prostého důvodu. Jenom uvedu, že ta potřeba vznikla 15. 

ledna na veletrhu v Brně, kde byl Regiontour a kde mimo města, které tam vystupuje v rámci, 

nebo se prezentovalo v rámci celého Regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, tak tam bylo i 

Českomoravské pomezí a tam na nás byl vznesen požadavek, abychom zajistili obsluhu 

jednoho dne stánku Českomoravského pomezí, protože to potřebovali, tak jsme se tam 

domluvili, že to zkusíme, jim pomoci. Takže výsledkem toho byla tahleta pracovní cesta, 

které se zúčastnili lidé, včetně mě, jak jsou tam uvedeni v tom materiálu. To znamená kolega, 

Netolický, kolegyně Jakoubková, kolegyně Jiroušová a moje maličkost. Jenom podotknu, že 

proti Brnu, je to naprosto daleko rozsáhlá akce, několikanásobně rozsáhlá akce, kde se 

prezentovala spousta cestovních kanceláří z celého světa. Bylo to nebývalé a něco podobného 

se odehrává taky na Holiday v Praze, která by měla být 19. února v Praze ve čtvrtek. Tak, 

jestli někdo máte k tomuto vztah, tak můžu jenom doporučit. Já jsem si to jednou zkusil před 

třemi lety a taky jsem z toho byl takovej docela natěšenej a spokojenej. Letos o tom osobně 

neuvažuji.  

Mička – udělalo si město nějaké vyhodnocení, nevím, jestli zvažujeme každoroční opakování 

téhle akce, nebo to byla jednorázovka vynucená pávě jednáním na Regiontour v Brně, čili 

jestli si město udělalo vyhodnocení nebo ne. Jestli bychom mohli nějakou informaci, zprávu o 

té akci dostat na další jednání zastupitelstva. Děkuji. 

Izák – také děkuji. Domnívám se, že to byla jednorázovka, když to mám takhle říct 

zjednodušeně. Protože, znovu zdůrazňuji, nebylo to město prezentováno, bylo prezentováno 

Českomoravské pomezí jako celek a potřebovali pomoct, tak jsme na ně slyšeli. Domnívám 

se, že je třeba to vyhodnotit, přesně jak navrhuješ a do příštího zastupitelstva bude předložena 

hodnotící informace o výsledku téhle akce.  

Ošťádal Josef – jenom krátce, to nemusel tady ani Miloš navrhovat, to přece máme někde už 

určitě daný, že z každé služební cesty, která funguje do zahraničí, tak se buď do 

zastupitelstva, nebo do rady dává zpráva o průběhu té cesty. Já si myslím, že to by mělo být 

naprosto automatický. Ne, že se nás tady na to někdo bude ptát a bude ještě prosit, aby ta 

zpráva byla, jo. To je automatický.  

Izák – je tomu tak, jak říkáš. Nicméně pokud na tu cestu jede člen vedení města, tak to  

zvykem  nebylo. Ale pokud ve výpravě nebyl zástupce vedení města, tak samozřejmě 

písemná zpráva byla vždycky pravidlem a není problém, jak říkám, tuto věc dohnat podle 

návrhu kolegy Mičky. Není to nic proti ničemu. 

Ošťádal Josef – to absolutně, jestli tam byl členem, někdo z vedení nebo nebyl, to vůbec nemá 

žádnej vliv.  

Izák – dobrá, podíváme se na to, a pakliže to v předpisu najdeme takhle jako povinnost, tak to 

napravíme. 

König – tak já jenom, že mně uniká nějak význam odsouhlasování, hlasování o téhle cestě, 

která vlastně proběhla už.  

Izák – já jsem vysvětlil, že z časových důvodů to nebylo možný, protože zastupitelstvo bylo 

v prosinci a není to první případ, podotýkám, kdy zastupitelstvo dodatečně schvaluje 

zahraniční cestu. Takže v podstatě není to nic protiprávního tohle to, ano.  To se někdy 

v podstatě stane, že ta potřeba vznikne tak prostě v čase, kdy prostě je to mezi jednáními 

zastupitelstva, ale prostě, takhle to lze řešit, jo. Rada města tu cestu doporučila před 

započetím té cesty, tam té povinnosti bylo učiněno za dost, ale bohužel do zastupitelstva se to 

dostalo až dnes. Jinak bych Vás chtěl v této souvislosti oslovit, abyste, pokud takovýhle akce 

se někdy vyskytnou, tak abyste podle zájmu se připojili nebo prostě dali najevo svůj zájem se 

toho zúčastnit a já osobně nevidím problém, proč byste nemohli jet s tou výpravou nebo s 

těmi lidmi, abyste viděli na vlastní oči a viděli jste prostě, jak to tam chodí a jestli to vůbec je 

nebo není smysluplný.  
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Pro schválit cestu – 14, 7 se zdrželo  

Přijato usnesení č. 63/Z/090215  

 

Tisk č. 11 - Prodej pozemku parc. č. 211/1 a 211/2 v obci a katastrálním území Moravská 

Třebová, ul. Zámecká  

Pro schválit prodej pozemků – 20, 1 nepřítomen  

Přijato usnesení č. 64/Z/090215, 65/Z/090215  

 

Tisk č. 12 - Výkup pozemku parc. č. 2556/20 v obci a k. ú. Moravská Třebová, část Udánky  

Pro schválit výkup pozemku – 20, 1 nepřítomen  

Přijato usnesení č. 66/Z/090215  

 

Tisk č. 13 - Návrh směny pozemků mezi městem a Miroslavem Schönem v obci a 

katastrálním území Moravská Třebová 

Mička – já bych se chtěl zeptat, co bylo důvodem námitek a odvolávání vlastníků sousedního 

pozemku, těch manželů Lujkových, to je jeden dotaz. A druhý: co zamýšlí město v případě 

této směny s tím pozemkem. Čili jestli je dál využitelný pro výstavbu a v případě, že ne, tak 

co s ním.  

Izák – dovolím si říct jen svůj osobní názor na tu věc. Byl jsem účasten mnoha jednání v té 

lokalitě s těmi sousedy, kteří tam jsou, kteří byli neoblomní a sice tak, že za dva roky a něco 

nebylo možné vydat stavební rozhodnutí. Prostě jsou to lidé, kteří prostě byli velmi neústupní 

a totálně nesnesou jakýkoliv ježdění kolem jejich chalupy z důvodu, že jim to bude ohrožovat 

stabilitu budovy. To je jejich verze. Takže nakonec jsme po několika jednáních, tak jsme 

přistoupili na možnost směny, jak je uvedeno tady v tomto tisku, protože se jedná o pozemek, 

který čtyřikrát v dražbě nebyl vydražen, tudíž o něj není zájem a v podstatě materiálově, 

hodnotově se to kryje s tím, který se nachází tam v té lokalitě, kterým je ještě teďka 

vlastníkem pan Miroslav Schön. Výsledkem toho je i to, že byla ochota mu pomoci to řešit, 

protože on už je hotový projekt a všechno a v podstatě to mohl hodit do koše a on se poradil, 

jestli ten projekt je použitelný na tu lokalitu na té Strážnického, protože je to v blízkosti 

vedení vysokého napětí, kde je prostě nějaká povinnost prostě nestavět v nějaké blízkosti a 

tak dále. Je to tam přesně specifikováno, takže to ten pozemek nějak moc výhodnej není. Na 

druhou stranu, abych řekl upřímně, zatím nemáme vizi, jak tento pozemek, pokud jej 

směníme, využít. Domnívám se ale, že na stavbu určitě vhodný nebude, protože tam 

narazíme. Když tam narážel Schön, tak tam narazí i město. Možná ten pozemek nabídnout 

třeba někomu, co tam z těch lidí bydlej. Možná nějaké bytové družstvo, jestli tam je 

v sousedství, jestli by to nechtěli využít na zahrádky a podobně. To mě jen tak napadá teďka, 

jak jsi ten dotaz řekl, tak to mě napadá taková možnost využití. Ale jako stavební pozemek si 

myslím, že tam určitě narazíme u těch lidí. Takže tam zatím osobně to neočekávám, že by se 

to dalo využít jako stavební pozemek, ale můžu se mýlit. 

Jílek – já se omlouvám, jestli jsem to přeslechl, ale neslyšel jsem větu, že na tom novým 

pozemku dostane pan Schön stavební povolení k výstavbě toho rodinného domu, který 

zamýšlí stavět, jestli to splňuje parametry vzdálenosti od toho ochranného pásma vysokého 

napětí.  

Izák – splňuje, určitě splňuje. Ale jestli tady je Ing. Sejbal, tak bych ho požádal, aby k tomu 

řekl krátký komentář, prosím. 

Sejbal – podle projektové dokumentace, kterou nám předložil pan Schön a podle stavu nebo 

velikosti toho pozemku, který mu je nabízen, tak se domníváme, že ten jeho záměr odpovídá 

regulativu v tom daném území a je možný ten dům tam realizovat i prostorově. 
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Pro schválit směnu pozemku – 20, 1 se zdržel  

Přijato usnesení č. 67/Z/090215  

 

Tisk č. 14 - Bezúplatný převod nemovitostí do vlastnictví města s omezujícími podmínkami  

Pro schválit uzavření dodatku - 14, 7 se zdrželo  

Přijato usnesení č. 68/Z/090215 

 

Tisk č. 15 - Systém zveřejňování veřejných zakázek města na webu města  

Mička – já bych si dovolil, já jsem se díval samozřejmě do toho co, s čím přicházíme vždycky 

pro dané období a jedním bodem, který má každá strana, je podpora různých forem podnikání 

a já bych v této souvislosti si dovolil, ani nevím jako zatím, jestli to vezmeme na vědomí nebo 

budeme ukládat doplnění. To se ještě domluvíme. My tady máme členění zakázek, které 

budou zveřejňovány a jakým způsobem a samozřejmě je zde oznámeno, jak budou ukončené 

zakázky zveřejňovány. Já bych navrhl doplnit - probíhající zakázky budou zveřejňovány 

v členění tak, jak tam máme uvedené tři body doplnit o další odstavec, a to zakázky malého 

rozsahu kategorie B dle vnitřního předpisu, a to v hodnotách od 50 000 do 200 000 Kč bez 

DPH u dodávek a služeb a od 50 000 do 300 000 Kč bez DPH u stavebních prací. Pak bych u 

zahájení, které je tady řečeno, že bude zveřejněno formou oznámení, bych navrhl doplnit u 

prvního odstavce, resp. profil zadavatele a na webu města, a další odstavec doplnit u zakázek 

malého rozsahu kategorií B a C na úřední desce a na webu města. Ukončené zakázky, opět 

doplnit malého rozsahu kategorie B a C, tam už to máme kompletní. Čili, je to o tom, 

abychom z toho v podstatě procesu zveřejňování vyloučili pouze zakázky opravdu toho 

malého rozsahu do 50.000 Kč a všechny ostatní zakázky, tak jak i tady rada navrhuje, ale až 

v té kategorii ukončených zakázek. To znamená, abychom všechny zakázky vedli od 

prvopočátku, to znamená od formy oznámení výzvy až do ukončení, abychom všechny 

z těchhle kategorií vedli i na webu města a aby to bylo vyhlášeno. Každý si to měl možnost 

sledovat a podle zájmu se představit, byť rada samozřejmě má v kompetenci poslat zadání 

přímo 3 nebo 5 firmám, děkuji. 

Mačát – co se týče toho návrhu, aby to bylo na profilu ve věstníku a ještě na webu města, tak 

to bych nedoporučoval, protože schválně to dáváme jenom odkazem na ten profil. Tam jsou 

veškerý údaje, a pokud cokoli ukládáme na dvě místa, tak vždycky je nebezpečí, že jedno 

může být odlišný. Čili, nedoporučuji to tam, my to tam budeme mít nastavený tak, že hned 

tím proklikem se dostaneš na to zadání. Čili tam už nebudeš muset hledat nic, jako konkrétně, 

kde je Třebová a jaká to je zakázka. Hned se dostaneš přímo na tu zakázku, takže skutečně je 

zbytečný tam tu zadávací dokumentaci dávat na náš web. Jo, je to nějaká práce a hlavně ta 

možnost vzniku chyby. Takže to si myslím skutečně, že by neprospělo. Co se týče toho 

návrhu zveřejňovat i zahájení zakázek B, tak my jsme se teda shodli na tom, že to není dobré 

z toho důvodu, že my bychom rádi maximálně oslovovali místní podnikatele. Jakmile to 

budeme všechno zveřejňovat, může se tam přihlásit kde kdo, odkudkoli a různé firmy, o 

kterých nevíme ani, jak se chovají, jak jsou kvalitní a podobně. Máme obavu, že by to 

skutečně neprospělo tady těm místním podnikatelům ani kvalitě těch zakázek. Aspoň z té 

praxe, jak máme, tak to tak se jeví. Samozřejmě, že je otázka vždycky toho, koho oslovit. 

Tady je možný se dohodnout, že byste dali návrhy, koho z místních oslovovat na stavební 

zakázky, koho na něco jinýho. Ale skutečně, já bych to nerozšiřoval prostě na to, aby to bylo 

naprosto veřejně, zakázky tohoto typu. Navíc je to teda skutečně malá hodnota do těch 

200.000 Kč, respektive 300.000 Kč. Takže, zdá se nám to takhle, že to je vhodné a i co jsme 

se dívali na nějaký jiný města, tak to zhruba takto praktikují. Takže já bych doporučoval, 

nechat to tak, jak to je. Ale samozřejmě, pokud je to protinávrh, tak se může hlasovat. 
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Martínek – já si jenom dovolím upozornit, že se měnil zákon teďka. Ještě to asi nevíš, protože 

to není dokončeno, takže bych byl rád, abysme to potom upřesnili podle toho nového zákona, 

a tam teda je přesně stanoveno, které mají být, cíl je teda, aby to bylo zveřejněno na jednom 

místě a proklikávalo se to. Myslím si, že se má zveřejňovat zakázky od 50.000 Kč 

momentálně a důležité je, že tam je potřeba i, jak dlouho to na té veřejné desce má viset. 

Původní návrh ministerstva byl deset let, pak poslanci to snížili na tři roky, my jsme to snížili 

ještě na rok. Teď nevím teda, jak to odhlasovala sněmovna, ale dovedete si představit, jaký by 

byl zmatek na veřejných deskách, kdyby tam deset let visely všechny smlouvy, to by se 

normální občan k těm aktuálním datům v zásadě ani nedostal. Takže momentálně to bude 

nový znění zákona, takže stejně budeme muset přizpůsobit i tuhle záležitost novému znění 

zákona. Výhoda je teda to, že se snad konečně dalo veto toho, že budou vznikat zase nějaký 

další weby, ale že se využije toho, co reálně existuje. Jednak věstník a jednak veřejná deska. 

Ale mělo by to být taky proklikem a tam je samozřejmě problém v tom, že to ve věstníku 

něco stojí, tak tam byl závazek ministerstva, že tady pro ty zakázky malého rozsahu sníží 

cenu, za kterou se to tam bude moci nebo muset dávat. Takže, já bych v téhle chvíli to asi 

nechal tak, jak to je a stejně se k tomu budeme muset vrátit podle toho novýho znění zákona.  

Izák – děkuji. Taky si dovolím na to říct tentýž názor podpořit to, protože bychom tímto, jak 

říká kolega Mačát určitě, odřízli domácí firmy, které v častých případech se zapojují do 

soutěží a také jsou v těch soutěžích úspěšní. Až to bude mus, tak holt nic jinýho nezbyde, že 

jo. Až to bude dáno zákonem, tak potom budeme muset poslouchat, ale aspoň tu chvilku bych 

využil, tu prodlevu nějakou, než to nabude účinnosti. 

Ošťádal Josef – já jenom krátce, nebylo by to teda nějak možné, aby ta komise, která bude 

rozhodovat, pravděpodobně ještě teď není sestavena, sešla ještě před vlastním výběrem nebo 

aby mohla navrhnout taky další ty subjekty, které by ráda měla v té komisi, v té zakázce, 

nějakou firmu nebo něco takového Vašku? 

Izák – jednak chci upozornit, že ta komise dosud nevznikla, tudíž nemůže nic doporučovat. 

Poprvé se ta komise dozví od okamžiku, kdy rada města jmenuje komisi a schvaluje výběrové 

řízení. Tak mysleme i na tuhletu proceduru.  

Mačát – já principiálně souhlasím s tím, ať sebereme ty návrhy vždycky a nevím teďka, jak 

technicky to udělat. Myslím si, že na to svolávat nějakou komisi, pokud by zájem byl, tak to 

můžeme udělat, že bysme vytvořili ještě komisi, která by vlastně před schválením toho 

zadávacího řízení stanovila ty dodavatele, které máme oslovit. Ale nevím, možná by bylo 

jednodušší, kdybyste dali návrhy prostě, my Vás můžeme informovat vždycky dopředu na 

jaký zakázky, všechny zastupitele a předkládejte návrhy, koho doporučujete oslovit, to si 

myslím, že by šlo. Jako, co nejjednodušší cestu prostě. Já se fakt tomu nebráním, protože 

vždycky se snažíme tam skutečně dát všechny, který jsou schopni ty zakázky dělat a jsou tady 

místní, ale je možný, že se mlže občas na někoho zapomenout nebo máte ještě nějaký nový 

firmy, který by tady se mohly o to ucházet.  

Izák – děkuji. Já bych spíš ještě nabádal k takové zdrženlivosti, protože ta komise má někdy 

problém se sejít, kdy se sejít má. Tak, aby toho scházení nebylo přehršle. Jako nechci tím 

nikomu křivdit ani vyčítat, ale je s tím prostě časovej problém, jak ty lidi dát dohromady, a 

jak říkal Václav, tak lze prostě Vás vyzvat, abyste, pokud ty věci jsou dopředu známy, tak 

abyste dali návrhy na firmy, o kterých si myslíte, že jsou způsobilé a schopné prostě tu 

zakázku zvládnout.  

Martínek – já bych byl velmi opatrný, abysme dělali nějaký další komise. To může být velmi 

rychle napadeno. Já si myslím, že v těch výběrových komisích je zastoupena celá škála tady 

politická, takže, já bych to nechal na té komisi, která bude rozhodovat, ať prostě potom se 

vyzve ten, kde uznají členové za správné, ale žádnou mimořádnou komisi, která bude určovat, 

kdo bude vyzván, to bych teda rozhodně nedělal, jo. Protože to si akorát tak píšeme o nějakej 

problém.  
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Mička – jsem se dostal ke slovu. Tady jde přesně o to, o ten počet nebo o to stanovit strukturu 

obeslaných firem, proto tady byl i ten návrh v podstatě rozšířit způsob zveřejňování nabídek. 

Protože, jestliže to budeme brát podle vnitřního předpisu, tak samozřejmě rada navrhne 3 

firmy, byť víme, že tady je třeba 8. Já teďka plácám, ale vybere si prostě tři firmy nebo 4 

firmy, já nevím. Teď se bavíme o tom, jestli jsme schopni dát dohromady všechny firmy, 

které jsou v dané oblasti a splňují nějaký zadání profesní, kvalifikační, kvalitativní a 

v okamžiku, kdy se obešle pár firem a bude to jenom někde na úřední desce, nikoli na webu, 

tak ty zbývající si to nemají ani jak dohledat, byť na ně můžeme zapomenout a nejsou v dobré 

víře osloveni. Takže o to jde, jenom jak tady ty pravidla nastavit. 

Izák – děkuji. Já si dovolím podotknout, že úřední deska je rovnocenná s webem. To je 

v podstatě totéž.  

Mačát – já jenom jsem chtěl poznamenat, Miloši, že tam ten počet tři a pět je ten minimální. 

Ale snažíme se tam samozřejmě všechny, který přicházejí v úvahu, oslovovat.  Čili to bývá 

většinou víc než tento limit. Pokud tady najdeme firmy, které jsou schopny tu zakázku splnit, 

že jo.  

Izák – není zřídkavej počet i pět těch firem a třeba i víc jak pět, ale musí být o nich nějaká 

známost, že jo. Já se vrátím k protinávrhu pana Mičky – trváš na tom protinávrhu nebo 

protinávrzích? Pokud ano, museli bychom je od sebe oddělit, podle mě jsou 3. 

Mička – já se v tom samozřejmě snažím zorientovat, ale nechci za každou cenu tady dávat 

protinávrhy, ale podstata byla v tom, abychom v podstatě podpořili místní podnikatele. Proto 

jsem říkal, že ani nevím, jestli to budeme řešit formou jinýho usnesení než, že bereme na 

vědomí způsob. Možná bude, jestli je rada schopná připravit, máme strukturu firem pro 

stavební činnosti, pro služby, co tady máme, z jakého portfolia se vybírá, jestli tohle nám je 

rada schopna třeba na další jednání připravit a vrátíme se třeba, jak říká kolega Martínek, za 

chvíli to bude třeba upřesněný zákonem a ta debata je bezpředmětná. Nicméně jestli to můžou 

posunout aspoň tak, jestli by nám rada zpracovala, co pro danou oblast máme za firmy, které 

oslovujeme z místních. Pak se k tomu můžou vyjádřit ostatní, jestli znají ještě některé, 

portfolio se může rozšířit nebo zůstane zachovaný a tím to může být uzavřený. Děkuji. 

Izák – děkuji. Já s tím nemám problém. Myslím, že jsme schopni to v radě, tento materiál, 

nechat zpracovat.  

Zemánek – já si dovolím, že tak úplně jednoznačné to není, jak říká pan starosta. Protože ta 

škála těch zakázek, myslím, co se týká předmětů, je tak široká, že teda má za to, že by se 

jednalo o desítky položek. Nevím, jestli to skutečně jsme schopni zodpovědně dát 

dohromady, jestli vycházt třeba z nějaké skutečnosti minulého roku nebo jak, ale bylo by to 

velmi náročné, a jestli by to mělo sloužit k tomu, aby všechny tyto firmy byly osloveny. 

Martínek – já jenom upozorňuju, že ten zákon v podstatě byl přijat nebo měl platit od 1. 

ledna. My jsme to prodloužili, aby obce měly aspoň čas se tomu přizpůsobit, protože to 

nebylo možné ani, aby to zvládly, protože se to schvalovalo někdy v prosinci. Takže je to od 

1.6., tuším, že nabyde tahle povinnost zveřejňovat na tom věstníku, tak já bych opravdu teď 

počkal až se připraví teda to, co odpovídá zákonu a tam bohužel teda jako cíl je, aby to bylo 

všechno na věstníku, to znamená, že místní podnikatelé prostě ostrouhají. Respektive 

neostrouhají, můžou se přihlásit, ale je otázka, jestli uspějí v konkurenci jiných. Zákon je 

zákon a ten obejít nemůžeme.  

Jílek – no já mám trochu pocit, že se začínáme ztrácet. Tak bych si dovolil to zrekapitulovat, 

jestli jsem to správně pochopil. Máme tady ty tři kategorie zakázek - A,B,C. „C“, to jsou ty 

velký, tam není co řešit, musí být na věstníku ze zákona. Pak bych přešel na „A“, protože jsou 

to ty do 50.000 Kč a to jsme se tady tak nějak shodli, že necháme důvěru vedení města, aby si 

ty zakázky rozdělili podle svého svědomí. A bavíme se o kategorii „B“, což jsou zakázky od 

50.000 do 300.000 Kč, respektive 300.000 Kč, a tam se snažíme, pokud jsem dobře vnímal, 

tak společnými silami o to, aby nebyly zbytečně ve věstníku, ale aby místní firmy o nich 
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věděly. Já samozřejmě chápu, že dělat nějaké portfolio místních firem a posuzovat, jestli ta 

firma umí kanalizaci a ta druhá zase neumí kanalizaci a ta třetí umí zase něco jinýho. Pojďme, 

předpokládám, že rada města má nějaký seznam místních firem, které podporuje, tak 

udělejme na stránkách města prostě jeden proklik, kde budou zakázky malého rozsahu nebo 

zakázky kategorie B, oni budou vědět, o co se jedná, budou vědět, kde ten proklik je. Můžeme 

ho z nějakých taktických důvodů dát až na třetí stránku a tyhle firmy si prostě jednou za čas, 

nebo jak budou chtít, tak si na to kliknou a zjistí, které zakázky město vypisuje v té kategorii 

od 50.000 Kč do 200 000 nebo 300 000 Kč a pokud budou mít o tu zakázku zájem, tak budou 

vědět, na koho se obrátit se zadávací dokumentací. Omlouvám se, jestli jsem to řekl moc 

rychle, ale předpokládám, že jsem pochopil tu myšlenku správně a navrhuji tenhle ten 

jednoduchý postup. Protože rozumím tomu, že může být zakázka, kde opravdu bude 

vyhovovat třeba 15 firem a nebude snahou všech 15 firem oslovovat.  

Mačát – já bych doporučoval skutečně, ono to není, že bysme jich dělali 10 za den jako. 

Takže, jakmile budou první, tak Vás obešleme, s tím, koho navrhujeme oslovit, a Vy nám 

dejte zpětnou vazbu, koho byste tam chtěli vidět. Já bych nedělal teďka dopředu nějaký 

seznamy, pojďme na ty konkrétní zakázky, který budou. Garantujeme, že dostanete včas 

informaci, že se připravuje tato zakázka, že je návrh oslovit tyto firmy a pošlete nám, koho 

chcete doplnit, respektive vyřadit. To je jedno. Jestli takhle se můžeme domluvit, na tu dobu 

než to stejně asi budeme muset dělat jako nějak jinak, bohužel. 

Izák – to je v podstatě na 4 měsíce. Děkuji. Můžu teda předpokládat Miloši, že ty protinávrhy 

nebudou protinávrhama? Cos tady označil v úvodu svého vystoupení? Takže pokud nemáte 

dalších potřeb se projevit, dámy a pánové, tak bych si dovolil nechat hlasovat o vzetí na 

vědomí předložené informace. 

Jílek – já jsem se teda chtěl ujistit, jestli jsem to dobře pochopil. To znamená, před tím, než 

rada města vyhlásí zadání veřejné zakázky a vybere 5 firem, tak pošle mail všem 

zastupitelům, s tím, jak se ta zakázka jmenuje a se stručným obsahem.  

Izák – to je stejně na čtyři měsíce, pak to bude nějak nastaveno a nebude žádnej pardon. 

Takže byť se to nezdá třeba mně moc pochopitelný tohle, ale nicméně. Je to na čtyři měsíce, 

ale samozřejmě budete muset odpovídat obratem, protože ne to nechat třeba týden dva ležet, 

protože čas kvapí a ty, který to chystaj, tak ty prostě nemůžou kalkulovat s takovou 

prodlevou. 

 

Pro vzít na vědomí – 17, 4 se zdrželi  

Přijato usnesení č.73/Z/090215  

 

Tisk č. 16 - Možnosti realizace nové průmyslové zóny města  

Mačát – tak já bych rád informoval zastupitele, že se v loňském roce výbor strategický 

zabýval velmi důkladně tady tou problematikou a předložil do zastupitelstva 1.9.2014 

souhrnný materiál, který se jmenuje „Přehled nových lokalit pro přípravu průmyslové zóny“. 

Ten materiál byl zastupitelstvem vzat na vědomí, v podstatě doporučení strategického výboru 

je stejné jako doporučení, co dává Pepa Ošťádal. To znamená zabývat se změnou územního 

plánu v té lokalitě jihozápad. Čili myslím si, že tady je shoda, jak s tím, co tam je napsáno 

v tom tisku od Pepy Ošťádala, tak v tom závěru, ale s tím rozdílem, že já už bych nedával do 

teďka usnesení, že zastupitelstvo ukládá strategickému výboru to projednat, ale my už to 

můžeme posunout dál, protože ten strategický výbor už to projednal v podstatě. Samozřejmě 

noví členové můžou být o tom informováni a já si myslím, že už je čas na to, abychom se 

dohodli, že zastupitelstvo ukládá vedení města předložit návrh na pořízení změny územního 

plánu ke schválení do zastupitelstva. Prostě tam ta zóna byla a zastupitelstvo stejně potom 

rozhodne na základě ještě materiálů dalších, který přiložíme tady k tomu rozboru, který je 
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zpracován v tomto tisku, tak my přiložíme ještě ty materiály, který šly v září do zastupitelstva 

a tam musí zastupitelstvo rozhodnout, zda změnu územního plánu zahájíme nebo nezahájíme. 

Ta změna má řadu kroků předepsaných a prvním krokem je vůbec schválení toho, že 

zpracujeme návrh na pořízení změny územního plánu. Takže je to zbytečný, samozřejmě my 

to v tom výboru znovu můžeme probrat, ale myslím si, že se k ničemu jinýmu nedopracujeme 

než k tomu, co tady píšeš v tom tisku a co už strategickej výbor jednou taky doporučil. Čili 

můj návrh je, abychom vzali na vědomí, to je to první usnesení, a druhé usnesení aby bylo – 

zastupitelstvo ukládá vedení města předložit návrh na pořízení změny územního plánu ke 

schválení do zastupitelstva města.   

Martínek – já vás bohužel musím informovat, že je připraven nový zákon o ochraně 

zemědělského půdního fondu. Zároveň už byl schválen zákon o změně DPH u stavebních 

parcel, kde se zvyšuje, kde se doposud dokud tam nebyly přivedeny inženýrské sítě, tak se 

neplatilo DPH, teď se platí 21% DPH. Kromě toho je vlastně na spadnutí nová EA, to všecko 

pravděpodobně dojde ke schválení poslaneckou sněmovnou, ať už ve verzi poslanecké nebo 

senátní teďka zítra. No a u toho ZPF bohužel to je tak, že všechny zóny do, které jsou 

v územním plánu do roku 2014, tak jsou osvobozeny. Nicméně pokud se neschválí senátní 

verze, kde je navrhováno teda, aby, ty který jsou zařazeny, tak budou osvobozeny a jediný, 

který budou osvobozeny od náhrad, budou zóny, který budou začleněny do věstníku nebo 

respektive do podpory ministerstva průmyslu, což tady tahle zóna fakticky nesplňuje. To 

znamená, že v zásadě tady těm malým zónám odzvonilo, protože prostě je nebude možné 

realizovat bez finančních nákladů. Jinak ve stejném zákoně je sice o něco, no je to takový 

trochu paradoxní, je snížení výkupních cen u 1 a 2 o něco, naopak zvýšení cen u 3 a 4. Tak 

tomu jsem teda moc neporozuměl, ale bohužel to tak je. No a týká se to teda bohužel nejen 

průmyslových zón, ale týká se to taky zón bydlení, kde původně navrhovalo ministerstvo 

pouze proluky, pokud zase ten senátní znění nebude schváleno, tak to zůstane jenom na 

prolukách, jinak všechno ostatní bude zpoplatněno a týká se to bohužel i cest. To znamená, 

stát si tam zajistil v tom zákoně, že on platit nebude za jedničky dálnice a rychlostní 

komunikace, ale u obcí a krajů tam nechal poplatky za vynětí. To znamená, že když budete 

chtít převést místní komunikaci např. do tohoto území, bez čehož se neobejdeme ani u těch 

území, které jsou v podstatě určeny pro bydlení, protože tam ty místní komunikace udělat 

musíte, tak bohužel ten původní návrh, který přišel z poslanecké sněmovny, znamená, že to 

bude všechno zpoplatněno vynětím, to znamená, že ta cena tady těchhle inženýrských sítí se 

podstatně prodraží. Takže uvidíte, jestli zítra uspěju nebo ne. Pokud neuspěju a bude teda ta 

původní verze poslanecké sněmovny, tak bohužel kromě těch starých průmyslových zón, tak 

kromě těch velkých nových, vlastně všem ostatním víceméně odzvonilo.  

Ošťádal Josef – já jenom krátce. Já si myslím, že ty problémy tam v té lokalitě budou 

vždycky. To se tomu nebráním, já vidím, že budou. Ale prostě měli bysme se o té lokalitě 

aspoň nějak bavit. Mě to připadá, že tam opravdu je hodně velkej prostor pozemků města a já 

vůbec nemyslím si, že se tam rozvine nějaká bytová výstavba velká, případně, že tam bude 

něco podobného. Já si myslím, že tam to prostě se někomu se to možná nelíbí, že budeme mít 

z celé západní strany města nějakou průmyslovou zónu, ale na druhé straně, když už máme na 

levé straně podle toho jako, odkud tu Třebovou sledujeme, tak aby byla na druhé straně, to 

zase není takový problém a navíc říkám prostě, aspoň to zkusit. Ono to možná nedopadne jo, 

ale já si myslím, že prostě ten, kdo nic nezkusí, tak taky nic nepokazí a je pochválen potom jo. 

Takže to je pravda, ale radši něco zkusit, mít problémy a možná nedopadnout, než nezkusit 

vůbec nic.  

Izák – já se ještě zeptám Pepo, jestli ten protinávrh je aktuální nebo ne. Vzhledem k tomu, že 

tady je ještě jeden protinávrh a je to po vysvětlení, že strategický výbor prakticky už tohle 

projednáno má.  
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Ošťádal Josef – já jenom nejsem si taky úplně jistej, jestli jsme probírali tu lokalitu jako celek 

jo. My jsme tam hovořili o tom, že rozhodnutí výboru, ty části, který jsou tam kolem té 35 

v té nejbližší vzdálenosti, ale nebavili jsme se o celém území. Nebo bavili jsme se Vašku 

taky? 

Mačát – my jsme se o tom bavili, ale já, znovu říkám, nebráním tomu to znovu probrat ve 

strategickým výboru, ale jde tady o čas, protože považuji to skoro za zbytečný. Jinak to, co 

bylo v tom tisku do zastupitelstva v září, tak tady je napsáno, že je navrženo doporučení 

aktualizovat studii na rozvoj residenční čtvrti jejím zmenšením pro změnu územního plánu a 

zvětšit louku průmyslové zóny. Takový tam je doporučení jo. To se bralo ale jen na vědomí 

v tom zastupitelstvu, čili teď by to šlo jako návrh na změnu územního plánu, kde jedna z věcí 

byla tady ta, to znamená přepracovat vlastně studii na jihozápad, protože kromě toho, že 

bychom chtěli zmenšit tu residenční smlouvu a rozšířit průmyslovou, tak jsme tam byli 

v jednání jak s Atekem, tak s Protechnikem, o možnosti zřízení parkoviště. Takže dalo by se 

to všechno dohromady a upravila by se studie celkově tady té lokality tak, aby nám prostě 

celkově umožnila jednak tu průmyslovou zónu vybudovat takovou použitelnou, protože ta, co 

tam je, je malá. Ono to bylo myšlený spíš pro řemeslnou výrobu pro nějaký živnostníky. To 

není myšleno jako pro fabriky a to bysme teda změnili.  

Izák – takže jestli tomu dobře rozumím, já jsem před tím řekl nepřesně, že to byl protinávrh 

od tebe, to byl návrh, vlastně druhá část. Takže místo toho bychom vyměnili, jestli s tím 

takhle souhlasíš, že místo toho návrhu tam bude návrh, jak tady řekl pan kolega Mačát, jeho 

znění přesně ještě jednou necháme přečíst, jo? Pana tajemníka bych poprosil, aby to ještě 

jednou přečetl. 

Zemánek – to usnesení bude poměrně jednoduché: Zastupitelstvo města ukládá vedení města 

předložit návrh na pořízení změny územního plánu v termínu do zastupitelstva 27. dubna, 

zodpovědný: Ing. Mačát.  

 

Pro vzít na vědomí informaci, pro uložit vedení předložit návrh – 20, 1 se zdržel  

Přijato usnesení č. 74/Z/090215  

 

 

Různé:  

Bártová – já bych jenom chtěla touto cestou poděkovat všem, kteří navštívili Den otevřených 

dveří, především panu místostarostovi Mačátovi, kolegovi Jurenkovi, panu řediteli Mičkovi a 

panu Ing. Ošťádalovi Zdeňkovi, že v době otevření přišli do školy a projevili zájem o naší 

školu, už to léta nebylo. Takže tímto bych chtěla velmi poděkovat za zájem a ještě jedna 

taková technická – 29. proběhl zápis na všech základních školách a právě proto, že my jsme 

asi taková nějaká specifická škola, tak jsem požádala o vyhlášení zápisu s datem a hodinou. 

Nicméně bylo mi to zamítnuto, nevím, jaký k tomu byl důvod, ale já vám hned řeknu, že pro 

to hovoří moje dvacetileté zkušenosti, že ten zápis, který probíhá na školách, už se několikrát 

stalo, že prostě někteří rodiče, nevím z jakých důvodů, ale určitě je to kvůli tomu, že třeba 

nemají internet, že třeba nedoslechnou rozhlasu, nebo že třeba i nečtou zpravodaj, k zápisu 

nedošli a my jsme potom museli dělat dodatečné zápisy. Dokonce byla nějaká maminka, která 

si sama o sobě udělala dva roky odklad a přišla až za dva roky. A já to dělám pro to, že mám 

ve škole děti, který v podstatě jsou i v páté třídě na páté škole, takže to nebyl můj nějaký 

kapric nebo můj nějaký zájem, já jsem jenom chtěla, aby se široká veřejnost dozvěděla o tom, 

že ten zápis je. Bylo mi to zdůvodněno tím, že ostatní školy o to nepožádaly. Takže nevím 

jestli, nevím co na to říct. 
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Izák – děkuji. Já k tomu jenom dodám, že opravdu žádné školy toto nepožadují a taky to 

v minulosti praxí nebylo. Takže se prosím tě nezlob, ale chtěli jsme všem nechat stejnou 

možnost. Nebylo to nic proti Vaší škole, to tě ujišťuju. 

Bártová – vy asi víte, že na naší škole je to trošku jiné sestavení. Nechodí děti do školky, 

migrují, takže proto to bylo. Děkuji. 

Ošťádal Josef – já jenom krátce. Já, pamatujete si, že jsem v minulém období neměl fotku na 

tablu zastupitelů. Teď jsem řekl, že jí tam mít budu, když tam bude ten text, že někde jsou 

uveřejněny údaje kontaktní na zastupitelstvo města. Netušil jsem, že to bude tak malinkým 

písmem, že si toho v podstatě nikdo nevšimne. Takže to je první věc. Druhá – když už je tam 

tablo, když jsou fotky na webu, proč tam nemůže být ten kontaktní údaj, ta mailová adresa a 

popřípadě mobil u té fotky, proč tam zase musí být někde dole další soubor, kterým se 

odkazujete na ten seznam těch zastupitelů, co se týče mailů a mobilních telefonů. To zase 

svádí k tomu, že si na to nikdo neklikne. Prostě kouknou dolů a podívat se až úplně někam a 

potom kliknout znovu, tak je to prostě problém. Podívejte se na weby jiných měst, podívejte 

se na weby Litomyšle a možná všech skoro měst jiných, tam to mají všechno dohromady. Já 

si myslím, že by to mohlo být i v Moravské Třebové, proč bysme měli být nějakou 

nepříjemnou výjimkou. To je všechno. 

Mačát – já bych jenom k tomu poznámku, připravujeme nebo budeme dávat do návrhu 

rozpočtu nějakou částku na nový web města. Myslím si, že už bysme si to zasloužili, to 

inovovat. Protože přece jen to je už řadu let. Takže v rámci toho určitě je možný tady tu 

připomínku nebo ten návrh realizovat. 

Mička – já jenom prvně bych rád poděkoval, že se podařilo udělat aktualizaci vnitřního 

předpisu, na kterým se stanovují pravidla pro vydávání Moravskotřebovského zpravodaje a 

tím samozřejmě i ta možnost zveřejňování názorů v zastupitelstvu, zastupitelů pardon. Já jsem 

si přečetl v podstatě komentáře, které se objevily v tom únorovém čísle Moravskotřebovského 

zpravodaje, a to právě v tom procesu zveřejňování informací a domnívám se, že tam některé 

informace jsou trošku zavádějící. Když to trošku zrekapituluji, tak první zmínka o možnosti 

zveřejňování názoru zastupitelů se objevila ve zpravodaji č. 1 z loňského roku 2014, která 

byla pod článkem Výzva zastupitelů k vyjadřování názoru, námětu. Nicméně tato výzva měla 

časové omezení, v tom článku se také píše, že to je od února do září tak, aby měli možnosti 

zastupitelé zveřejňovat své názory k předvolebnímu klání a zveřejňovat své názory na to, co 

by mohli udělat a co by nemohli udělat. Já jsem v podstatě na to reagoval, že v únorovém 

zastupitelstvu, že byla novela právě zákona o periodickém tisku a že na to máme právo po 

celou dobu. Pak se nic nedělo, další reakce byly z mé strany v září a v říjnu, kdy, jak si 

vzpomínáte, jsem rozporoval krácení příspěvku. Říkám to tady jenom tak, jak to probíhalo. 

S tím, že jsem na konci v tom říjnu žádal, aby byla právě udělaná ta aktualizace vnitřního 

předpisu, kterým se pravidla stanovují a kterým by bylo zakotveno právo zastupitele 

zveřejňovat své názory, což se teďka v rámci té novely konečně dostalo na pravou míru. Tak, 

když se podívám v tom úvodu, v tom záhlaví, které jsou od ledna, tak v podstatě to bylo 

poprvé, kdy jsme se dozvěděli, že pro komentáře zastupitelů je vyhrazena strana 4 a objevilo 

se to jak v tom článku, já nevím, Z facebooku koalice a opozice atd, já už nevím, jak to tam 

bylo, ale hlavně v tom záhlaví daného tisku. Redakční rada se tam odvolává na nějaké 

rozhodnutí, kterým byla vyhrazena už od doby účinnosti novely zmíněného zákona, nicméně 

říkám, prošel jsem si všechny zpravodaje. Nikde jsem nenašel zmínku, že by redakční rada 

přijala nějaké rozhodnutí k zveřejňování názorů zastupitelů na straně 4, kromě toho 

zmíněného lednové čísla, které však bylo časově omezeno na období únor až září, a rovněž 

říjen, listopad, prosinec se v deníku Moravskotřebovského zpravodaje neobjevilo něco, že 

bychom něco mohli zveřejňovat. Z toho mně tedy vyplývá, že není pravdou to, že strany měly 

možnost zveřejňovat své příspěvky v podstatě od doby účinnosti zmíněné novely, a to 

nepřetržitě až do současné doby. Protože to oficiální oznámení bylo až v lednovém čísle 
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letošního roku a tudíž také, že informace, které se tady objevily v tom únorovém čísle v tom 

článku - Účel světí prostředky, lež ale neomlouvá - nesouhlasí s tím, co je uvedeno. To 

znamená, že ta možnost byla v podstatě oficiálně publikována až v lednu letošního roku. 

Děkuji. 

Jílek – já nebudu chtít odpověď hned, ale na příští jednání zastupitelstva a pokud možno. Ne 

pokud možno, ale písemnou. Chtěl bych krátkou zprávu a předpokládám, že by to mohlo být 

řádným tiskem, průběžná informace o tom, jak probíhá výběr provozovatele kanalizace, s tím, 

kdo jsou členové hodnotící komise a kdo jedná za město v jednacím řízení. Potom jsem trošku 

zklamán z postupu městské rady při jmenování členů komisí. Já si nepamatuju od roku 1998, 

že by někdo, kdo chce pracovat ve výboru nebo v komisi, tak byl odmítnut. Vždycky byl spíš 

problém ty lidi do těch komisí dokopat. Myslím si, že nemluvím jen za sebe, ale i za ostatní 

politické subjekty. Bohužel letos poprvé, jak říkám, od toho roku 1998 došlo k tomu, že rada 

města jakýmsi způsobem uzavřela počet členů. Já chápu, že ta komise, když je 15 členná, tak 

se velice špatně schází a špatně usnáší, ale myslím si, že ti lidé, který jsme nějakým 

způsobem, já nechci říct, donutili, ale přesvědčili o tom, aby se zabývali věcmi veřejnými, tak 

by měli mít právo alespoň přístupu k informacím. Nehledě na to, že bývalo vždycky 

nepsaným pravidlem, že každý subjekt zastoupený v zastupitelstvu měl jakési nepsané právo 

mít svého zástupce v každém výboru nebo komisi. 

Izák – v podstatě chápu, že jsi tady rozporoval dvě věci, jednak nominace do výborů, 

respektive do komisí, o výborech mluvit nebudu. To bylo dávno už předtím. Jenom podotknu, 

že je výhradní právo rady jmenovat a ustanovit komisi a nominovat do komisí a vy jste byli 

vyzváni, abyste podali návrhy na nominace, což ve výsledku neznamená, že to musí být 

všichni, kteří jsou nominovaní. A praxe bohužel v minulém období dokázala a prokázala, že 

čím větší komise, tím je to prostě obtížnější v tý komisi. To sám určitě chápeš taky. Jestliže 

v komisi je 19/20 lidí, tak prostě ta práce nikam nevede. Tak proto jsme se rozhodli, že 

zkrátíme počty, maximální počty do těch komisí, s tím, že to není žádné dogma, že to 

v průběhu další budoucnosti není problém prostě zvážit případný nárůst, odůvodněný nárost 

samozřejmě, a i s přihlédnutím k nominovaným osobám. O tom není pochyb. Takže tohle to 

na vysvětlenou tolik. A, co se týká koncesního řízení, tam by stačilo, kdybys byl na semináři, 

kterej byl na VHOSu, kdes chyběl. Opravuji se, tady, kdes chyběl. A kde bylo všechno zcela 

polopaticky vysvětlováno a probráno, takže bys věděl. Nehledě, že výběrové řízení nebo 

koncesní řízení se dá najít i na stránkách města samozřejmě. A ve středu, doplňuji, v 10 hod. 

je otevírání obálek, členy komise na otevírání obálek je kolega Mička, jsem tam já, je tam 

kolega Netolický, ne? Tak někdo jinej, jo, zástupce VRV a následně v 13 hod. je hodnocení 

nabídek, kde jsme kromě jmenovaných ještě tam je někdo navíc, kolega Muselík je tam navíc. 

Takže zástupci z různých prostě, řekl bych, subjektů tam jsou a domnívám se, že ten stav 

práce bude, jako vždycky bude korektní a že se vybere skutečně, jak se vybírat má a že tam 

budeme skutečně, že vybereme firmu, která prostě bude splňovat naše představy.  

Horáková – bych ještě k těm komisím měla takovou prosbu, kdyby předsedové komisí mohli 

dostat kontakty na členy, zvlášť na ty nový členy. Já nemám na ty nový členy kontakty jak 

mail, tak telefon. A potřebuju svolat komisi.  

Izák – děkuji. Pokud vím, tak Vám to mělo být zasíláno průběžně. Pokud se tak nestalo, tak se 

za to musím ospravedlnit za sekretariát a doženeme to následně, okamžitě hned.  

Jílek – já jenom se chci ujistit, jestli ten můj požadavek na písemnou odpověď byl 

zaregistrován a bude splněn.  

Izák – byl zaregistrován a bude i splněn. 

Blahová – já bych chtěla požádat vedení města, jestli se nějakým způsobem vyjádří k tomu 

příspěvku pana Mičky, kdy teda on se snažil uvést na pravou míru jeden bod z článku Lež ale 

neomlouvá. Já to více rozebírat nebudu, vy náš facebook sledujete, takže my tam své 

vyjádření, ale jestli k tomu můžete zaujmout nějaké stanovisko.  
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Izák – já se sám za sebe k tomu vyjadřovat nebudu, protože se tady nechci s Váma dohadovat 

ani s nikým jiným. Prostě jsme tam dali naše stanovisko a je na každým občanovi, na každým, 

co si to přečte, aby si udělal obrázek. Já už o tom diskutovat nemíním.  

Ošťádal Josef – já jenom krátce jo. Já jsem dostal pozvánku, já za ní děkuju, na seminář, který 

tady proběhne 25.2. a 26.2. Já jsem chtěl říct, že bych byl rád, kdyby tam přišli všichni 

zastupitelé nebo aspoň většina, protože pan Luděk Tesař je skutečně fenomén. To není jen tak 

někdo, je to člověk, kterej toho hodně ví a dokáže to svoje vystoupení velice oživit takovýma, 

no já nevím, těžko se to říká, takovýma různýma věcma dalšíma, že to skutečně všechny 

zaujme jo. Takže pokud budete moci přijít, tak přijďte. 

Izák – děkuji za tu pozvánku, to jste se teďka měli ještě dovídat, i když je to teda v programu 

jednání, ale byla by o tom řeč, než bychom se rozešli. 

Martínek – já si myslím, že by vás snad mohlo zajímat, jak pokračuje příprava R35, protože 

to je klíčový problém pro budoucnost města. Takže momentálně ta situace je taková, že se 

vykupují pozemky v té první etapě. Zhruba polovina pozemků je vykoupená, v polovině, jak 

se dalo čekat, ti zájemci chtějí cenu zvýšit o 16%. Takže veliký balík teďko odchází na 

ministra, aby rozhodl. Jsem zvědav, jak si s tím poradí. Nicméně peněz jak na projektovou 

dokumentaci, tak na výkupy je naprostý dostatek. To znamená, můžou vykupovat a stejně tak 

dělat projektovou dokumentaci. Pokud se týká zbývající trasy, ta první etapa teda končí těsně 

před Vysokým Mýtem, abyste věděli, kde bude první napojení vlastně na tu chrudimskou 

silnici. Na další části probíhají geologické práce v celé délce. To znamená, že tam už tyhle 

práce probíhají. Další věc, která se připravuje, jsou výběrová řízení na projektovou 

dokumentaci, protože zúrka je hotová, tak budou pokračovat dál projektové dokumentace. Je 

to bohužel zakázka velkého rozsahu, protože se to musí dělat na celou trasu pětatřicítky až do 

Mohelnice. Takže momentálně je vypsáno VŘ a uvidíme, jak dlouho bude trvat, poté by se 

mělo bezprostředně začít s projektováním po celé délce té komunikace s tím, že předpoklad 

ŘSD je, že tam, kde v zásadě nebudou problémy, ono je to rozděleno asi na pět etap, ale 

v zásadě se bude moct pokračovat v celku. To znamená po celé trase, a nebo tam, kde budou 

problémy se ta část vynechá a bude se pokračovat na další věci. Asi jste zaznamenali jistý 

nesoulad mezi hejtmanem a ředitelstvím, který se doufám, mezitím vyjasnil, kde ředitelství 

navrhuje, aby se začali stavět velké konstrukce na té trase, což já osobně považuju za správné, 

protože ty budu trvat samozřejmě dlouho. Jako například tady Hřebečský tunel, lze očekávat, 

že bude trvat minimálně dva roky, než se postaví. Takže není žádný problém, aby se začal 

stavět dřív, než se bude dejme tomu stavět na další trase. Takže oni zatím chystají tu 

alternativu, že by mohli stavět jednotlivá velká díla na té trase, to znamená mosty, tunely, ty 

budou dva tady konkrétně ve Třebové jeden Hřebečský a druhý na Mohlenici. Tam je výhoda, 

že je to na menším prostoru, to znamená, že tam ta projektová dokumentace by měla 

pokračovat poněkud rychleji. Každopádně se ta silnice dle mého názoru velmi intenzivně 

připravuje. Musím říct, že jsem po dlouhé době spokojen v rámci možností a samozřejmě 

lhůt, které nelze obejít, se připravuje velice rychle. Tuším, že do konce tohoto měsíce 

proběhne jednání na hejtmanství ohledně pozemkových změn, tak aby byl pozemkový úřad 

připraven a mohl dělat současně s projektováním pozemkové úpravy a bylo na to ze státu 

vyčleněno dostatek pracovníků, protože pozemkový úřad Svitavy, resp. Pardubického kraje 

momentálně nemá počet pracovníků na to, aby byl schopen zajistit tady tuhle gigantickou 

vlastně změnu, protože vedle toho jsou samozřejmě pozemkové úpravy v celém kraji, takže 

předmětem toho jednání bude vyjasnit si potřeby a rychlost nutnosti tady tyhle opatření činit 

tak, aby bylo možno eventuálně upravit počet pracovníků pardubické části pozemkového 

úřadu. Takže myslím si, že i z toho, co vám teď říkám lze očekávat, že se silnice začne 

poměrně rychle, což ovšem znamená v řádech let, připravovat. Tzn. ta projektová 

dokumentace, jenom abyste věděli, pokud všechno dobře půjde, tak bych si troufal tvrdit, že 

někdy v druhé polovině letošního roku by mohlo být vysoutěženo a mohla se začít realizovat, 
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takže v podstatě dokončena by mohla být zase za rok. Tzn. máme tady asi dva roky na 

projektové dokumentace. Teprve pak můžeme začít uvažovat o výstavbě nějaké nebo první 

začáteční, pokud se nevyskytnou nějaké problémy. Orientačně bych to viděl tak, že kolem 

pěti let od tohoto okamžiku by se dalo očekávat, že bude reálná výstavba další trasy, než té 

první trasy, tam teda jsou všechny tyto práce hotové. Takže trasa po Vysoké Mýto 

předpokládám, že začne buďto koncem… protože jak víte, tak koncem letošního roku má být 

dokončena ta obrovská křižovatka mezi Pardubicema a Hradcem Králové, která skončí v poli, 

což teda kde kdo kritizuje, důvodem bylo, aby se vyčerpali evropské peníze, protože žádná 

jiná stavba v republice nebyla připravena, jenom tady tahle. Nicméně předpokládám, že 

koncem letošního roku nebo začátkem příštího roku by se měla reálně začít stavět ta další 

část.  

Izák – dovolil bych si poukázat na ten seminář, který tady zmínil kolega Ošťádal Josef, který 

se koná ve dnech 25. a 26.02., je to středa a čtvrtek a je to vždy od 14 do 18 hodin. Je to 

skutečně pro vás, pro nás a pokud o něj nebudete mít zájem, tak je pak na zvážení, jestli má 

smysl takové semináře a poznávání problémů vůbec organizovat. Na jednu stranu se 

dostáváme od vás do určitých diskuzí a kritiky, na druhou stranu když vám něco takovýho 

nabídneme, tak ten zájem není taková, jaký bychom si představovali. Podotýkám není to kvůli 

nám, je to hlavně kvůli vám, abyste se něco dozvěděli o těch problémech. Co tady bylo 

řečeno o kvalitách Ing. Tesaře, tak to můžu jenom potvrdit, protože jsem několik seminářů 

které on vedl a organizoval absolvoval a můžu to jedině potvrdit, že skutečně je to třída. 

Zatím se z vás přihlásil jenom jeden, což je politováníhodné. Je to v rámci projektu, který má 

město, takže je to součást celého procesu a ten seminář zrušen být nemůže. Já bych si dovolil 

doufat, že zájem projevíte a ten čas si na to uděláte. Je to na radnici v zasedací místnosti. Tak 

to prosím zvažte, je to pro dobro každého z nás. Nikdo neví všechno a nikdo ani nemůžu být 

prorokem co se tam nedozví.  

Zemánek – já bych jenom doplnil pana starostu. Já bych skutečně vás požádal, abyste před 

odchodem z dnešního zasedání, pokud ten zájem máte, abyste sdělili svůj zájem kolegyni 

Jiroušové, abychom tedy věděli, kolik vůbec z vás má o tuto problematiku zájem. S tím, že 

samozřejmě pokud ten zájem bude takový, jak se jeví, tak budeme hledat nějaké řešení jak 

pozvat i další zainteresované z výboru eventuálně z jiných orgánu. Je to seminář, který 

probíhá v rámci projektu, tak jak to v té pozvánce máte. My jsme se tam zavázali, že ty 

semináře proběhnou, že ta osvěta i ve vztahu k zastupitelům proběhne, tak proto se to k vám 

dostává a proto vás žádám o účast.  

Jílek – já jednak tady k tomu připravovanému semináři a jednak k té narážce na neúčast na 

předchozím semináři VHOSu. Samozřejmě neuvolnění členové zastupitelstva, předpokládám, 

že mluvím i za ostatní, tak nemají vždycky čas se zúčastnit akce, která je naplánována bez 

jejich aktivní spoluúčasti s termínem, takže my dostaneme týden, někdy 14 dnů nabídku, 

kterou jsme schopni nebo nejsme schopni akceptovat. Konkrétně k tomuhle semináři 

samozřejmě ve 14 hodin jí vím, že nemůžu přijít, ale vím, že jeden den můžu přijít od 16, 

druhý den možná od 15, takže nevím, jestli je lepší se přihlásit a pak zúčastnit se jenom části a 

nebo se nepřihlásit a pak přijít, když říkáte, že stejně proběhne. A druhá věc je ta, že bývá 

dobrým zvykem, že ke každé takové akci bývá alespoň rámcový podkladový materiál 

v písemném formátu. Tak bych byl velmi rád, kdyby něco takového existovalo, abychom to 

dostali předem, ať už elektronicky nebo papírově, abychom jednak se mohli orientovat v té 

problematice a naplánovat si oblasti, které nás zajímají a také něco, co po tom semináři zbyde. 

Je pěkné udělat seminář, vyslechnout si tady dva dny nějaké povídání, známe to všichni ze 

školy, za nehty nám zbyde 5 % a zbytek zapomeneme do 14 dnů. Takže ten písemný podklad 

zůstane a jsme schopni se k tomu vracet a víme, co bylo řečeno a co nebylo řečeno.  

Izák – pokud jsou nějaké písemné materiály a budeme je mít, tak nevidím až takový problém 

jako v tom, že by se to nosilo k vám v bednách, protože ta problematika je široká škála toho 
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financování. Na druhou stranu co tady byl ten poslední seminář, tak tady zůstaly výstupy, ty 

vám byly odeslány, takže není z vás nikdo, komu by se to nedostalo mailovou poštou. Takže 

tohle pro vysvětlenou. 

Ošťádal Josef – já se hlásím na ten seminář.  

Zemánek – já bych reagoval na požadavky Ing. Jílka. Dát dohromady termín tak, aby 

vyhovoval 21 členům zastupitelstva, je věc nemožná. Samozřejmě vzhledem k tomu, že Ing. 

Tesař je žádaný a fundovaný lektor, tak jsme byli nuceni se přizpůsobit i jeho možnostem, 

jeho volnému času. To zaprvé. Za druhé předpokládám, že bude mít prezentaci k tomu 

semináři a samozřejmě ta prezentace, případně další materiály, které k tomu bude mít, vám 

zúčastněným budou samozřejmě dány k dispozici.  

 

Konec 17:00 

 

V Moravské Třebové, 09.02.2015 

Zapsala: Bc. Petra Jiroušová   

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Ošťádal …………………….. 

 

 

  

 

Libor Truhlář            …….………………. 

JUDr. Miloš Izák 

      starosta města 


