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Zápis

ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo 11. března 2013 v zasedací místnosti 
městského úřadu na ul. Olomoucké od 15 hodin.

Přítomni 18 členů – dle prezenční listiny, tajemník MěÚ

Omluveni: Ing. Josef Jílek, Mgr. Pavel Charvát, p. Stejný 

Předsedající: JUDr. Miloš Izák, starosta 

Zapisovatelka: Petra Jiroušová

Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 580/Z/110313 – 605/Z/110313

Ověřovatelé zápisu: RNDr. Ošťádal, p. Beyer 
Pro zvolení ověřovatelů zápisu  – 18

Návrhová komise: p. Stupka, Ing. Mička, Ing. Krejčí 
Pro zvolení návrhové komise – 18 

Starosta města přivítal zastupitele, občany a zaměstnance městského úřadu na jednání 
zastupitelstva města. Zastupitelstvo bylo řádně svoláno 6.3.2013 a informace o místě a době
konání zasedání a navrženém programu byla zveřejněna na úřední desce MěÚ 4.3.2013 a 
následně na výlepových plochách, tedy v souladu se zákonem o obcích. Na zasedání
zastupitelstva města je přítomno 18 členů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Omluveni 
jsou Ing. Jílek, Mgr. Charvát, p. Stejný 

Starosta města předkládá program:

1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
1/1. Problematika záškoláctví 
2. Zápis z jednání kontrolního výboru 27.2.2013 
3. Zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města
4. Rozpočet města na rok 2013 
5. Smlouvy o poskytnutí investičních dotací a provozních příspěvků z rozpočtu města 

v roce 2013 
6. Dodatek smlouvy – změna čerpání půjčky z FRB
7. Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. ../2013, kterou se mění a 

doplňuje obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2012 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

8. Zpráva o činnosti Městské policie Moravská Třebová za období leden až prosinec
2012 

9. Zpráva o vyhodnocení bezpečnostní situace Obvodního oddělení Policie ČR Moravská 
Třebová za rok 2012 

10. Prodej bytové jednotky na ul. Školní č. o. 4 v Moravské Třebové 
11. Prodej pozemku parc. č. 789/2 a 789/1 v obci a katastrálním území Moravská 

Třebová, ul. Olomoucká 
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12. Prodej pozemku parc. č. 789/3 a 789/4 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Olomoucká 

13. Prodej pozemku parc. č. 2793/5 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
obce Předměstí, ul. Dr. Janského 

14. Dohoda o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců 
15. Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování Udánek, 

Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ 
16. Zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města   

Starosta – navrhuje za tisk 1/1 zařadit odložený tisk, tisk č. 16 zařadit před tisk týkající se 
rozpočtu – pro schválit program jako celek včetně změn – 18  
Přijato usnesení č. 580/Z/110313 

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: 
Ing. Nechutová – výstavba zařízení po bývalé Moravě. Jak dlouho bude probíhat, jak bude 
odhlučněna budova sociálních služeb? Nyní, když by někdo přišel do krajního pokoje, hluk 
nelze přežít. Druhý dotaz – termíny připojování ke kanalizaci v Sušicích. V jakém stavu je to 
k dnešnímu dni? Kdy budou nemovitosti napojovány? 
Sejbal – Morava – zpracovává se žádost o stavební povolení, starý objekt sousedil dutinou, 
byla postavena zeď, ve které byla zničena izolace. Nový návrh počítá se samostatnou stěnou 
s vloženou izolací. Je to standardní konstrukce. Nedovedu si představit jaký je tam hluk teď, 
na stavbě se nic neděje, může být jen hluk z dopravy na ul. Svitavské. 
Nechutová – není problém se tam zastavit. Od středy jedou až do večera sbíječky. Běžte se 
tam někdo podívat, aby se některé věci stavebně urychlovaly. 
Starosta – je to stavba a musí se s něčím takovým počítat. Hluk by měl být pod kontrolou, ale 
stavba je stavba. 
Sejbal – pokud přípravné práce by překračovaly únosnou míru, dá se hluk omezit na dobu, 
která by nepřekračovala odpolední hodiny. 
Mička – jestliže probíhají přípravné práce, na které není souhlas, pak by měly být upraveny, 
aby klienty soc. služeb nerušily. 
Maléř – já jsem se pohyboval po objektu a nic jsem neslyšel. Je možné, že personál to 
zaznamenal. My jsme s nimi měli schůzku a myslím, že budu mít prostor se vyjádřit a dát 
požadavky. Nám se jedná o prašnost a vibrační práce. Přislíbili, že to budou brát v potaz. 
Mělo by to trvat rok. 
Nechutová – kdo jde okolo, běžte se podívat dovnitř. 
Starosta – tohle je v kompetenci pana ředitele. 
Mačát – to co říkal pan Sejbal, bude předmětem jednání, kterého se zúčastní i Ing. Maléř. 
Kanalizace - možnost připojení obyvatel Sušic – v lednu probíhalo odstraňovaní vad a probíhá 
přejímací řízení, projekt běžel rychle a některé změny se musí dát do pořádku z hlediska 
formalit. Jakmile toto bude, bude podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu. To celé by 
mohlo proběhnout do poloviny dubna. A v dubnu se budou moci občané připojovat na 
kanalizaci. 

Odchod p. Žáček 15:20 

Tisk č. 1 - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
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Pro vzít na vědomí předloženou zprávu – 17, 1 nepřítomen 
Přijato usnesení č. 

Odchod RNDr. Ošťádal 15:23 
Příchod RNDr. Ošťádal 15:25

Tisk č. 1/1 -  Problematika záškoláctví 
Horská – dovolila jsem si provést úpravy v příloze 2 – viz předložený materiál. Navrhuji, aby 
toto znění bylo schváleno, místo toho, co bylo na webu. 
Pro vzít na vědomí předloženou informaci – 17 
Přijato usnesení č. 597/Z/110313

Příchod p. Žáček 15:27

Odložený tisk č. 6 – Novotný 
Pro neschválit prominutí nájemného – 15, 2 se zdrželi, 1 proti 
Přijato usnesení č. 596/Z/110313 

Tisk č. 2 - Zápis z jednání kontrolního výboru 27.2.2013 
Pro vzít na vědomí zápis z jednání, pro vzít na vědomí zprávy z činnosti – 18 
Přijato usnesení č. 598/Z/110313

Tisk č. 3 - Zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města 
Pro vzít na vědomí zápis, pro schválit plán jednání, pro uložit RM předložit tisk: Informace o 
aktivitách regionu MTJ – 18 
Přijato usnesení č. 599/Z/110313, 595/Z/110313, 604/Z/110313

Tisk č. 16 - Zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města 
Pro vzít na vědomí předložený zápis – 18 
Přijato usnesení č. 600/Z/110313 

Tisk č. 4 - Rozpočet města na rok 2013 
Mička – chci se zeptat, navrhovali jsme navýšit položku zeleň, není zvýšeno. Mám to brát že 
úpravy zeleně u školky se budou brát na úkor veřejné zeleně? Nebo to bylo zamítnuto. 
Starosta – je třeba posoudit po dohodě s ředitelkou MŠ. Pokud k tomu dojdeme, bude se to 
z toho financovat. 
Mačát – není možné položky zvyšovat o desítky tisíc, když je celek 4-5 milionu. Bude to 
bráno v úvahu v rámci toho balíku. Budeme jednat s ředitelkou. 
Ošťádal – když jsme schvalovali projekt EPC na VO – firma bude placena z úspor, ale přijde 
mi, že to tak úplně dobře není. Aby to vyšlo, krátí se rozpočet TS na drobné úpravy a údržby. 
Aby na to bylo dostatek peněz. 
Mačát – VO a úspory, které mají být dosaženy – nelze to spojovat s návrhem rozpočtu. 
Budeme předkládat vyhodnocení. Firma musí garantovat úsporu. Bude to sledováno a není 
úniku ze smlouvy. 
Ošťádal – souhlasit s rozpočtem nemůžu. Všude se objevuje tematika nezaměstnanosti. 
V návrhu rozpočtu nikde o náznaku řešení není jediné slovo. Na lidech vidíte jak chodí 
oblékaní, nejčtenější jsou slevové letáky. 20 km Lanškroun na 5,4 % nezaměstnanost my 
máme 10,4 %. Nechci srovnávat staré období. Nějaké slovo o lákání investorů jsem neviděl. 
Tato problematika se vůbec nikde neobjevuje. 
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Mačát – nezaznamenal jsem žádné jiné náměty než jsou uvedeny v rozpočtu. Je potřeba 
náměty dávat. Pokud nevidíš nic pro to, abychom snížili nezaměstnanost, špatně čteš.. Jsou 
tam zabudovány kroky, které vyplývají ze strategického rozvoje města, jeden z nich je 
přilákání investorů. Problém je, že máme malé prostory pro průmyslovou zónu. Na to se 
pracuje. Zaměřujeme se na vytvoření nové prům. zóny v lokalitě jihozápad. Cíl je vyřešit to 
co nejdříve. Nezaměstnanost je celkově vysoká, ale to vyplývá z vyšší politiky. Jestli máš 
konkrétní návrh, tak ho navrhni. 
Starosta – nezaměstnanost nemůže město přímo ovlivnit. 
Ošťádal – když nelze ovlivnit příchod nových investorů, tak proč tu sedíme? Když jsme plnili
prům. zónu tak jsme museli volat jsme řešit věci okamžitě. Nakonec se to podařilo. Chápu, že 
to není jednoduché. Občané si řekli, že je to priorita. Vedení města by se k tomu mělo postavit 
čelem. 
Mačát – myslím, že k rozpočtu dnes navrhovat něco jiného není možné. Jsou tam další 
položky. Parcely pro rodinné domy atd. Pojďme se o to bavit na strategickém výboru. 
Baslerová – chci se zeptat k položce Hřebečský slunovrat – 150 000 jsme k tomu zavázáni? Je 
to celodenní akce a ve srovnání s ostatními akcemi je to částka vysoká. 
Starosta - na základě jednání s městem Svitavy, loni to stálo stejné peníze. Předpoklad je, že 
to bude letos stejné. Je to akce, která by měla přilákat hodně lidí, z MT i Svitav a okolních 
vesnic a věříme, že to budou dobře vynaložené peníze. 
Brettschneider – nejen SY a MT na to přispívají. Podílí se i Kamenná Horka (40 000 Kč) a 
Koclířov (20 000 Kč). Požádali jsme hejtmana o příspěvek. Předpokládám, že akce měla 
úspěch a bude mít i letos. Loni se prodalo asi 1800 lístků a akce nebyla ztrátová. 
Ošťádal – srovnám arkády a toto – tam jde všechno na nadaci. Hovoříš o prodaných lístcích a 
ten příjem šel kam? Loni tam vystupoval Čechomor, to něco stálo. Letos jsem se dočetl, že 
tam budou místní. Možná na tom někdo vydělává. Tolik se vybírá, je to výdělečná akce, co 
tam stojí tolik peněz? 
Brett – všechny podklady jsou u nás na finančním odboru. Nikdo na tom nevydělává. Letos to 
pořádají SY. Všechny peníze jdou na účet Kulturního centra v SY. Je to akce, která vznikla 
loni a nevidím v tom nic špatného, aby se občané MT a SY sešli. 
Baslerová – loni mě to zarazilo, říkala jsem si, že to je cenou Čechomoru. Výtěžky ze 
vstupného jdou zpět do KS. Loni jsme je dostali my a letos SY. 
Buriánková – loni i letos je situace stejná – záštita KS SY. Jdou sem příspěvky a jde sem 
výnos ze vstupného a z tohoto účtu se vše hradí. Loni to vyšlo na nulu. Pokud by náš 
příspěvek převyšoval, bude zaslán zpět. 
Ošťádal – děkuji. 
Pro schválit rozpočet města – 17, 1 se zdržel 
Přijato usnesení č. 581/Z/110313, 582/Z/110313, 583/Z/110313, 584/Z/110313 

Tisk č. 5 - Smlouvy o poskytnutí investičních dotací a provozních příspěvků z rozpočtu města 
v roce 2013 
Pro schválit uzavření smluv – 17, 1 se zdržel 
Přijato usnesení č. 585/Z/110313 

Tisk č. 6 - Dodatek smlouvy – změna čerpání půjčky z FRB
Pro schválit uzavření dodatku č. 1 – 18
Přijato usnesení č. 586/Z/110313 

Tisk č. 7 - Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. ../2013, kterou se mění a 
doplňuje obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2012 o místním poplatku za 
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provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 
Pro schválit návrh OZV – 18 
Přijato usnesení č. 587/Z/110313

Tisk č. 8 - Zpráva o činnosti Městské policie Moravská Třebová za období leden až prosinec 
2012 
Pro vzít na vědomí předloženou zprávu – 18
Přijato usnesení č. 601/Z/110313

Tisk č. 9 - Zpráva o vyhodnocení bezpečnostní situace Obvodního oddělení Policie ČR 
Moravská Třebová za rok 2012 
Pro vzít na vědomí předložené vyhodnocení – 18
Přijato usnesení č. 602/Z/110313 

Tisk č. 10 - Prodej bytové jednotky na ul. Školní č. o. 4 v Moravské Třebové 
Pro schválit prodej bytové jednotky – 18 
Přijato usnesení č. 588/Z/110313

Tisk č. 11 - Prodej pozemku parc. č. 789/2 a 789/1 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Olomoucká 
Pro schválit prodej podílů – 17, 1 se zdržel 
Přijato usnesení č. 589/Z/110313 

Tisk č. 12 - Prodej pozemku parc. č. 789/3 a 789/4 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Olomoucká 
Pro schválit prodej pozemků – 18 
Přijato usnesení č. 590/Z/110313, 591/Z/110313 

Odchod Stupka 16:01 

Tisk č. 13 - Prodej pozemku parc. č. 2793/5 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
část obce Předměstí, ul. Dr. Janského 
Pro schválit prodej pozemku – 16, 1 se zdržel, 1 nepřítomen 
Přijato usnesení č. 592/Z/110313 

Tisk č. 14 - Dohoda o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců 
Pro schválit uzavření dohody – 16, 1 proti, 1 nepřítomen 
Přijato usnesení č. 594/Z/110313 

Tisk č. 15 - Informace o realizaci projektu „Město Moravská Třebová – odkanalizování 
Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ 
Mička – evidence změnových listů předaná na SF jsou vyřízeny nebo jaký je stav? 
Mačát – zatím to je ve stavu tom, že se to vleče na SFŽP. Důležité je, že jsou schváleny ty dva 
největší. Ty jsou posvěceny a teď bude vyhlášeno VŘ. Nová věc je, abychom definovali to, co 
nesmí být provedeno subdodavatelem. Vleklo se to, to co jsme čekali byl krok, abychom 
věděli jestli to máme soutěžit jako zakázku podlimitní, nadlimitní nebo významnou. Volal 
právník se SFŽP a sdělil, že to může být podlimitní. Radši to soutěžíme jako nadlimitní. 
Ostatní ZL váznou, probíhá vysvětlování mezi zhotovitelem a SFŽP. Ing. Krátká ze SFŽP
kontaktovala, že je to na dobré cestě. 
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Pro vzít na vědomí předložené informace – 17, 1 nepřítomen 
Přijato usnesení č. 603/Z/110313 

Odchod Žáček 16:08

Tisk č. 17 – Oprava usnesení ve věci směny pozemků parc. č. 3808/32, st. 655/1 a 3899 
v obci Moravská Třebová a k.ú. Boršov u Moravské Třebové 
Pro – 16, 2 nepřítomni 
Přijato usnesení č. 593/Z/110313, 605/Z/110313 

Různé:
Beyer – měli jsme dva problémy na komisi. U zastávky stará pošta v toku potoka je stará vrba 
na soukr. pozemku. Dle vyjádření odborníků nejeví známky většího poškození, ale hrozí, že 
se vyvrátí a spadne. Stání jsme měli 6.3. za účasti p. Cedza, Bc. Horčíkové.  Paní Švarcová 
odmítá strom pokácet. Nepřiměli jsme ji k tomu, aby se s tím něco dělo. Podepsala, že 
následky bere na sebe. Mám z toho strach, je tam zastávka, může to zasáhnout do elektrického 
vedení. Je možnost, když zasahuje do cizího pozemku? 
Starosta – existuje ustanovení občanského zákoníku o sousedských vztazích, kde se každý 
musí zdržet toho, aby neobtěžoval majitele sousedního pozemku. Tady je na místě řešit to 
podle tohoto ustanovení. Poprosím Ing. Báču. 
Báča – pan Cedzo řekl jasně, že úřad může kácení povolit na základě žádosti majitele. 
Starosta – neřekl jsem, že to musí dělat úřad.
Sejbal – obrate se na hasiče, ti můžou kácet bez povolení. Pokud to ohrožuje, můžou to 
prořezat. 
Beyer – mě by stačilo, abych věděl na koho se obrátit. Na pozemku vlastníka je pouze kmen, 
jinak je vyvrácen. Další věc - firma Oredo zpracovala jízdní řády, umožnili jsme jim 
zredukovat spoje. Dopadlo to tak, že poslední autobus jede ze Svitav přes Boršov o půl páté. 
V jízdním řádu je vytištěn, ale nejede. 
Starosta - Budeme iniciovat nápravu
Koláčková – problém CRB – je možnost jí ke hřbitovu přes schody mrtvých (vydlážděná 
cesta), nebo jít kolem Olivetské hory – dříve se dalo napojit na cestu od schodům, teď je tam 
10 metrů nevydlážděných. Proč to není propojeno?
Mačát – v projektu se na to asi zapomnělo. Je tam cesta kolem kapliček přes parkoviště. 
Starosta – já jsem tam dlouho nešel a nevšiml jsem si toho. 
Baslerová – já bych se přimlouvala, aby se to tam dodělalo. Když jde někdo s kočárem, jsou 
tam schody. 
Starosta – budeme to brát zodpovědně a věřím, že řešení najdeme. 

Konec 16:20 

V Moravské Třebové, 11.3.2013 
Zapsala: Petra Jiroušová 

Ověřovatelé zápisu:

RNDr. Josef Ošťádal 
JUDr. Miloš Izák

  starosta města

Miloš Beyer 




