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Zápis 

 

ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo 22. června 2015 

v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké od 15 hodin. 

 

Přítomni: 20 členů – dle prezenční listiny, tajemník MěÚ   

 

Omluveni:  Ing. Kolkop  

 

Předsedající: JUDr. Miloš Izák, starosta  

 

Zapisovatelka: Bc. Petra Jiroušová  

 

Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č.  134/Z/220615 – 179/Z/220615  

 

Ověřovatelé zápisu: Josef Odehnal, Ing. Miloš Mička   

Pro zvolení ověřovatelů – 18  

 

Návrhová komise: Milada Horáková, Miroslav Jurenka, Mgr. Roman Cápal  

Pro zvolení návrhové komise – 16, 1 se zdržel, 1 nehlasoval  

 

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

města Moravská Třebová bylo řádně svoláno 17.06.2015 a informace o místě a době konání 

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

úřadu 10.06.2015 a následně na výlepových plochách, tedy v souladu se zákonem o obcích. 

Na dnešním zasedání zastupitelstva města je přítomno 18 členů zastupitelstva města, což je 

nadpoloviční většina, tudíž zastupitelstvo je usnášeníschopné. Omluvili se Ing. Kolkop, Ing. 

Mička a RNDr. Ošťádal se dostaví později.  

 

 

Program: 

 

1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města  

2. Doporučení a podněty výborů zastupitelstva, dotazy a podněty členů zastupitelstva  

3. Jednání finančního výboru zastupitelstva města  

4. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 10.06.2015 

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

6. Závěrečný účet a rozbor hospodaření Města Moravská Třebová za rok 2014 

7. Účetní závěrka města Moravská Třebová za rok 2014 

8. Rozbor hospodaření města k 30.04.2015 a návrh rozpočtových úprav  

9. Uzavření smlouvy č. 14185006 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP 

Revitalizace toku Třebůvky v lokalitě Knížecí louka, Moravská Třebová  

10. Uzavření smlouvy č. 17179446 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP 

Moravská Třebová – Regenerace městských parků  

11. Návrh na prominutí pohledávek převzatých z bývalé příspěvkové organizace 

Technické služby města Moravská Třebová  

12. Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice 

z rozpočtu města Moravská Třebová  

13. Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová  
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14. Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová, kterou se stanoví systém 

komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově 

veřejné zeleně na území města Moravská Třebová  

15. Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová o systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města 

Moravská Třebová  

16. Vnitřní předpis č. 4/2015, Kontrolní řád výborů Zastupitelstva města Moravská 

Třebová  

17. Výsledky Fóra Zdravého města Moravská Třebová 2015 a následné ověřovací ankety  

18. Závěrečný účet DSO Českomoravské pomezí 2014 

19. Koncesní řízení na provozování kanalizace 

20. Prodej pozemku parc. č. 2780/9 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 

obce Předměstí, ul. Dr. Janského  

21. Prodej pozemku parc. č. 246/3 v obci a k. ú. Moravská Třebová, část město  

22. Prodej nemovitosti – podílu stavební parcely č. 2704/1 na ul. Svitavské č. o. 46 v obci 

a k. ú. Moravská Třebová  

23. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1745/59 od Ludmily Gruntové  

24. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. 

Jevíčská  

25. Návrh podání žádosti o převod a následné nabytí pozemků od ČR, Povodí Moravy – 

na Knížecí louce  

26. Návrh podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí pozemků od Ředitelství 

silnic a dálnic  

27. Výkup pozemků zastavěných chodníkem na ul. Jevíčské  

28. Výkup pozemku parc. č. 58/6 v obci a k. ú. Moravská Třebová, část Město, ul. 

Gorazdova  

29. Schválení kupní smlouvy na převod pozemku od UZSVM  

30. Výkup pozemků zastavěných cyklostezkou v Boršově  

 

Pro zařadit tisk č. 19 jako druhý v pořadí – 19  

Pro schválit program jako celek  – 19  

Přijato usnesení č. 134/Z/220615  

 

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 záznam 

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 - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města  

Pro vzít na vědomí – 19  
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Přijato usnesení č. 165/Z/220615  

 

 

Tisk č. 19 - Koncesní řízení na provozování kanalizace 

Izák – otevírám diskuzi k tomuto tisku a ještě než Vám dám slovo, prosím, jenom předešlu, že 

ten materiál nemohl být projednán v Radě města, protože jsme to až v polovině týdne při jeho 

konci ty materiály obdrželi, kdy došlo stanovisko Ministerstva financí o koncesním řízení a 

došlo vyrozumění o zastavení řízení na ÚOHS. Takže prosím, otevírám diskuzi. 

König Milan – já se chci zeptat, to má pan Mička? Tak jestli skutečně nepočkat na něj ještě. 

Izák – Já jsem ho upozornil, že to budeme dávat dopředu a nejvíc informací určitě nemá pan 

Mička, nejvíc informací máme asi my, co jsme to připravovali. Takže se o to nechci přít, to 

ani náhodou, ale osobně si nemyslím, že je třeba vyčkat na kolegu Mičku. To ničemu podle 

mě bránit nebude, protože těch informací máme dost. Jenom se na ně zeptat, pokud Vás to 

zajímá. Je tady vedoucí odboru rozvoje města, je tu Ing. Šunka, předseda představenstva. 

Všichni do toho jsme zainteresováni od samého počátku. Takže jestli chceš jako protinávrh 

tohle namítnout, můžeme o tom hlasovat. 

Ošťádal Josef – já se hlásím jenom proto, aby skutečně místní, zejména pan Ing. Šunka, 

případně i vedoucí odboru investic, nám řekli něco o tom výběrovém řízení a vůbec o všech 

detailech k tomu. Já bych nechtěl odcházet odsud s tím, že nevím vůbec nic, že jsem o tom 

jenom hlasoval. Děkuji. 

Izák – já ještě podotknu, že to je všecko v materiálech, průběh výběrového řízení, všechno 

tam je. Je to obsáhlý materiál, to samozřejmě víme, ale je to tam. Nicméně jestli Ing. Šunka 

chce nějakej komentář k tomu dát, tak prosím. Dejte mu prosím mikrofon a po něm kolega 

Netolický. 

Veřejnost – Ing. Šunka – takže já Vás zdravím, zastupitelstvo města i všechny hosty. Jenom 

k tomu, že byla vybrána naše společnost, bych chtěl zde ubezpečit zastupitele města i všechny 

ostatní občany, že jsme naši nabídku dávali opravdu zodpovědně. Pracovali jsme se 

spoustou informací, které jsme měli z minulých období. Nakonec výsledná cena, která nám 

vyšla, je malinko příznivější, než byla cena stočného doposud. A takto s těmi náklady, s 

jednotlivými položkami, které jsme tam naceňovali, budeme pracovat. Na všem se podíleli, 

zodpovědně pracovali naši kolegové ve firmě, kolektiv se nijak nemění. Udržíme tím 

pracovní místa v Moravské Třebové, samozřejmě i kvalitu provozování. Samozřejmě jsme 

připraveni teda na další dotazy, pokud budete chtít něco konkrétního. Zatím z mé strany vše. 

Netolický Miroslav – dobrý den, my jsme dali do té přílohy tisku podrobnou právu o 

posouzení a hodnocení nabídek, kde je popsáno, jak komise pracovala, kolikrát se sešla. 

Myslím, že tam ten postup měl za následek nakonec výběr nejlepší nabídky. Pan Mička, který 

tady teda není, ale ten se velmi aktivně celého toho procesu účastnil. Přišel i na jednání Rady, 

která provedla některé kroky jako zástupce zadavatele, měl tam sám k tomu připomínky, 

k některým věcem a ty se potom ukázaly být velmi prospěšné pro celý proces výběru toho 

provozovatele na dalších deset let. Celkem bylo podáno 5 nabídek, respektive žádostí o účast 

v koncesním řízení v tom prvním kole. Všech těch 5 uchazečů, kterých se kvalifikovalo, tak 

podali nabídky. Komise vyzvala poté k vysvětlení některých těch položek, protože tam byly 

zjevné nedostatky. Firmy podaly ta vysvětlení včas a ve lhůtě k tomu určené ze zákona. 

Nicméně i přesto, že ta vysvětlení došla, zjistila komise, že jsou tam vážná pochybení, které 

jsou v rozporu – a to v zásadním rozporu – s koncesní dokumentací. Proto byla nucena, jak jí 

ukládá zákon, doporučit zadavateli vyloučení některých těch uchazečů, tak jak tam máte 

napsáno v tisku. Rada města se jako zástupce zadavatele ztotožnila s názorem hodnotící 

komise a k tomu vyloučení přikročila. 2 z těch uchazečů, kteří byli vyloučeni, poté podali 

námitku vůči tomuto rozhodnutí. Jednak proti rozhodnutí o vyloučení, jednak proti rozhodnutí 
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o výběru nejvhodnější nabídky. Tato námitka se podává do sídla zadavatele. Zadavatel zamítl 

jejich námitky. Následoval další krok od jednoho z uchazečů, který podal do správního řízení, 

dal město na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Domáhal se toho, aby bylo zrušeno 

rozhodnutí o vyloučení a aby bylo vydáno předběžné opatření, které by znemožnilo městu 

uzavřít smlouvu s vítězem výběrového řízení. Velice rychle ÚOHS zareagoval a sám ve svém 

stanovisku napsal, že po prozkoumání všech podkladů zamítá vydání předběžného opatření, 

kterým by zakázal podpis této smlouvy a její uzavření. Následně došlo ze strany toho 

stěžovatele neúspěšného ke stažení podnětu k zahájení správního řízení od ÚOHS a minulý 

týden nakonec ÚOHS sám své řízení zastavil. Čili z tohoto pohledu je to v pořádku, my jsme 

čekali ještě na souhlas, respektive vydání předběžného souhlas, od Ministerstva financí, které 

je nutné a zákon ho vyžaduje, koncesní zákon. To k nám dorazilo minulý týden, myslím ve 

čtvrtek, čili také je přiloženo k tisku, který máte před sebou. Z pohledu zákona, legislativy ani 

procedurálních postupů nebrání nic tomu, aby zastupitelstvo města schválilo smlouvu. 

Zastupitelstvo města je jaksi, má ve své kompetenci přímo uvedeno, ž koncesní smlouvu 

podle koncesního zákona schvaluje zastupitelstvo nikoli rada. 

Jílek – já bych se chtěl zeptat, kdyby to stanovisko Ministerstva financí toho 16. června 

nedorazilo, tak jestli by to bylo na pořadu dnešní schůze.  

Izák – sám za sebe řeknu, že jsem si tím zrovna nebyl jistý, jestli by to tak bylo správný. 

Jednak tomu není samozřejmě diskuzí a vedení mezi sebou, kde jsme zvažovali, jestli přesto 

do toho jít nebo nejít, protože mohlo se stát, že by to mohlo být riskantní. Nicméně teďka 

prostě došlo, tak jsme v komplet, takže není důvod otálet a podle nás strategicky je dobře 

uzavřít tuto smlouvu dnes a nečekat až do září do dalšího zastupitelstva. Jestli to stačí takhle? 

To říkám sám za sebe, teda jenom. 

Pro schválit uzavření – 14, 5 se zdrželo  

Přijato usnesení č. 144/Z/220615  

 

Příchod Ing. Miloš Mička (15:21)  

 

Tisk č. 2 - Doporučení a podněty výborů zastupitelstva, dotazy a podněty členů zastupitelstva  

Pro schválit – 20 

Přijato usnesení č. 135/Z/220615  

 

Tisk č. 3 - Jednání finančního výboru zastupitelstva města  

Pro vzít na vědomí, pro uložit RM – 20 

Přijato usnesení č. 166/Z/220615, 173/Z/220615  

 

Tisk č. 4 - Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 10.06.2015 

Pro vzít na vědomí – 20 

Přijato usnesení č. 167/Z/220615  

 

Tisk č. 5 - Zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města 

Pro vzít na vědomí, pro schválit zařazení, pro uložit RM - 20  

Přijato usnesení č. 168/Z/220615, 163/Z/220615, 164/Z/220615, 174-179/Z/220615    

 

Tisk č. 6 - Závěrečný účet a rozbor hospodaření Města Moravská Třebová za rok 2014 

Pro vzít na vědomí závěrečný účet, pro schválit závěrečný účet, pro schválit vypořádání – 20  

Přijato usnesení č. 169/Z/220615, 136/Z/220615, 137/Z/220615  
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Tisk č. 7 - Účetní závěrka města Moravská Třebová za rok 2014 

Pro schválit závěrku – 20 

Přijato usnesení č. 138/Z/220615 

 

Tisk č. 8 - Rozbor hospodaření města k 30.04.2015 a návrh rozpočtových úprav  

Ošťádal Josef – já ani nechci nic říct k těm materiálům. Já bych chtěl poděkovat paní Ing. 

Daně Buriánkové za zpracované, nejenom ten tisk, ale i ty dva předcházející a následné tři, 

protože myslím, že měla hodně práce a zpracováno je to velice kvalitně a dobře. Takže děkuji 

za sebe a snad možná i za některé další zastupitele. 

Izák – děkuju taky. Jsem rád, že se našel někdo z Vás, kdo paní Buriánkové poděkoval, 

protože skutečně odvádí precizní práci a my jsme rádi, že nám takhle ošetřuje naše finance. 

Pro vzít na vědomí, pro schválit rozpočtovou úpravu – 20  

Přijato usnesení č. 170/Z/220615, 139/Z/220615, 140/Z/220615, 141/Z/220615 

 

Tisk č. 9 - Uzavření smlouvy č. 14185006 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP 

Revitalizace toku Třebůvky v lokalitě Knížecí louka, Moravská Třebová  

Pro schválit smlouvu – 20  

Přijato usnesení č. 142/Z/220615  

 

Tisk č. 10 - Uzavření smlouvy č. 17179446 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP 

Moravská Třebová – Regenerace městských parků  

Pro schválit uzavření smlouvy – 20  

Přijato usnesení č. 143/Z/220615  

 

Tisk č. 11 - Návrh na prominutí pohledávek převzatých z bývalé příspěvkové organizace 

Technické služby města Moravská Třebová  

Pro schválit prominutí – 20  

Přijato usnesení č. 145/Z/220615  

 

Tisk č. 12 - Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice 

z rozpočtu města Moravská Třebová  

Pro schválit program – 20  

Přijato usnesení č. 147/Z/220615  

 

Tisk č. 13 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová  

Pro schválit program – 20 

Přijato usnesení č. 148/Z/220615  

 

Tisk č. 14 - Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová, kterou se stanoví systém 

komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné 

zeleně na území města Moravská Třebová  

Pro schválit OZV – 20 

Přijato usnesení č. 149/Z/220615  
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Tisk č. 15 - Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová o systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města 

Moravská Třebová  

Pro schválit OZV – 20 

Přijato usnesení č. 150/Z/220615  

 

Tisk č. 16 - Vnitřní předpis č. 4/2015, Kontrolní řád výborů Zastupitelstva města Moravská 

Třebová  

Pro schválit VP – 20 

Přijato usnesení č. 146/Z/220615  

 

Tisk č. 17 - Výsledky Fóra Zdravého města Moravská Třebová 2015 a následné ověřovací 

ankety  

Pro vzít na vědomí – 20  

Přijato usnesení č. 171/Z/220615  

 

Tisk č. 18 - Závěrečný účet DSO Českomoravské pomezí 2014 

Ošťádal Josef – já bych se jenom zeptal, kolik tam je zaměstnáno pracovníků? Protože za 

mých časů tam byl pouze ředitel, to byl jediný, ale z těch finančních výdajů v tom rozpočtu na 

mzdy, je ta částka minimálně na tři. Kolik jich tam je? 

Izák – já požádám o odpověď předkladatele kolegu Netolického, prosím. Kvůli přesnosti 

odpovědi zejména. 

Netolický Miroslav – je tam jeden stálý zaměstnanec, což je pan Zámečník, na něj je dotace. 

A já myslím, že se nám tam projevily příspěvky na akci Obce sobě, tam se zpracovávaly 

nějaké podklady, detaily těďka nejsem schopen říct. Ale není problém to dodatečně 

poskytnout tuto informaci. Myslím, že je to tady z toho důvodu, ale to rozkryjeme, není 

problém, určitě. 

Pro vzít na vědomí – 19, 1 se zdržel  

Přijato usnesení č. 172/Z/220615  

 

Tisk č. 20 - Prodej pozemku parc. č. 2780/9 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 

část obce Předměstí, ul. Dr. Janského  

Pro schválit prodej – 20  

Přijato usnesení č. 151/Z/220615 

 

Tisk č. 21 - Prodej pozemku parc. č. 246/3 v obci a k. ú. Moravská Třebová, část město  

Pro schválit prodej – 20  

Přijato usnesení č. 152/Z/220615  

 

Tisk č. 22 - Prodej nemovitosti – podílu stavební parcely č. 2704/1 na ul. Svitavské č. o. 46 

v obci a k. ú. Moravská Třebová  

Pro schválit prodej – 20  

Přijato usnesení č. 153/Z/220615  

 

Tisk č. 23 - Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1745/59 od Ludmily Gruntové  

Pro schválit převod – 20  

Přijato usnesení č. 154/Z/220615  
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Tisk č. 24 - Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. 

Jevíčská  

Pro schválit smlouvu – 20  

Přijato usnesení č. 155/Z/220615  

 

Tisk č. 25 - Návrh podání žádosti o převod a následné nabytí pozemků od ČR, Povodí 

Moravy – na Knížecí louce  

Mička – já tady tomu materiálu trošku nerozumím, a to ve vazbě na jaké nutné majetkové 

vypořádání? Máme tady převod, následné nabytí. Není tady řečeno, jestli to bude za úplatu, 

bezúplatně, jestli se to vztahuje jako podmínka realizace přijetí dotačních titulů. V případě že 

ano, proč jsme to neřešili na začátku, když se schvaloval záměr realizace těchto dvou akcí. 

Izák – ano já se domnívám sám, že to řešitelné dříve nebylo a že to je v podstatě nejbližší 

možný termín, jak to napravit, ty majetkové poměry. Nicméně chce se někdo vyjádřit k tomu 

ještě? Já v podstatě k tomu můžu říct jenom to, co jsem řekl. Jestli to stačí nevím, ale prosím 

paní Mazalovou, aby to ještě doplnila ten komentář. 

Mazalová – dobrý den, před vlastním dílem byly uzavřené smlouvy o zřízení věcných břemen 

na pozemcích Povodí. Ty budou i zrealizovány, tak jak byly uzavřeny, ale Povodí samo by se 

chtělo těch pozemků zbavit a podle názoru odboru rozvoje města bude vhodnější pro další 

údržbu toho díla, které se tam zbudovalo, abychom ty pozemky nabyli do vlastnictví. Tak 

proto Vám předkládáme tenhle návrh. Ale před vlastní realizací díla byly uzavřeny smlouvy o 

zřízení věcných břemen, ty budou zrealizovány.  

Mička – a ten převod bude jakým způsobem tedy, bezúplatně, úplatně. To z toho stále 

nevyplývá z toho materiálu.  

Mazalová – no z materiálu to nevyplývá, protože nevíme to stoprocentně, ale myslíme si, že 

bude úplatný. Protože stát nám to bezúplatně podle všeho nepřevede. Ale tohle je podání 

žádosti a ty vlastní smlouvy by se pak schvalovaly, takže to pak bude ještě zastupitelstvu 

předloženo.  

Jílek – já jsem se částečně chtěl zeptat na to samé, jaká je tedy aspoň rámcová představa o 

ceně za metr čtvereční. A druhá věc, jestli teda, když je tady napsáno, že z důvodu čerpání 

dotací je nutné majetkoprávní vypořádání, tak jestli jsme to nevěděli dříve, že tam budeme 

čerpat dotaci a z toho důvodu ten poskytovatel dotace bude žádat, aby ty pozemky byly 

v našem vlastnictví.  

Mazalová – pro to vlastní čerpání dotace byly uzavřené ty smlouvy o budoucích smlouvách o 

těch věcných břemenách. Ty jsou v pořádku, ty jsou platné. Tohle vychází z návrhu odboru 

rozvoje města, kteří, jak jsem již před tím uvedla, říkají, že pro další údržbu zhotoveného díla 

a pro další užívání bude pro město lepší, když ty pozemky budou v jeho vlastnictví. Protože 

může tam samozřejmě nastat do budoucna něco, co budeme potřebovat a opět bychom museli 

žádat Povodí. Není to nutný pro to vlastní vypořádání té dotace, aby to bylo uzavřeno. Já, 

shodou okolností přišla dneska od Povodí odpověď, že ano, že je to možné, ale že nejdřív 

uzavřeme ty smlouvy o těch věcných břemenách, tak jak byly uzavřeny budoucí smlouvy a až 

poté se začne vyřizovat tenhle vlastní převod, protože je to poměrně zdlouhavá záležitost a 

v letošním roce to nebude určitě realizováno. A o cenách – jaké budou ceny, skutečně 

nedokážu odpovědět, ale stát ve většině případů převádí za ceny dle znaleckých posudků. Jaké 

jsou tam ceny za metr u jednotlivých pozemků, skutečně nevím. 

Mička – jestli tomu tedy dobře rozumím, tak z pohledu realizace to asi není nezbytné. To je 

naše vůle, požádat o převod do majetku města. Realizace je ošetřena smlouvou. V současné 

době se tedy domnívám, že pakliže město neví, za kolik bude kupovat, tak je bezpředmětné 

nyní schvalovat žádost o převod. Zjistěme nejdříve podmínky cenové, a pak se bavme, kolik 
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nás to bude stát a jestli je výhodnější řešit užívání dál na základě smluv o věcném břemenu 

nebo abychom měli raději pozemky ve vlastnictví. 

Izák – děkuju, znovu zdůrazňuju, že jde o podání žádosti, nikoli o vlastní převod. Takže je to 

naprosto v pořádku z našeho hlediska. Nicméně tento týden jede kolega Brettschneider do 

Prahy, do Olomouce jede k jednání, které bude v této věci. Jestli to chceš doplnit? 

Brettschneider – tento postup byl konzultován s Povodím Moravy s majetkoprávním 

odborem, proto jsme to takhle navrhli a bylo sdělený, že se jedná o velký počet metrů 

čtvereční, takže to nebude schvalovat závod Povodí Moravy v Olomouci, ale že to musí 

schvalovat Ministerstvo zemědělství. Takže já tam jedu ve čtvrtek, abych se o tom ještě 

informoval. Já předpokládm, že tyto parcely, tyto pozemky, nám dají bezúplatně. Takže, 

samozřejmě kdybysme věděli, že nám to dají úplatně, tak bysme nežádali o tyto metry. 

Samozřejmě budeme informovat zastupitelstvo, o tom jednání a eventuálně o výši ceny za 

metr čtvereční. Ale doporučil bych to schválit, protože je to vázaný na dotaci, která byla na 

Knížecí louku na ty regenerace parků a na revitalizaci potoku. 

Martínek – ono je to úplně jednoduchý, aby oni se tím mohli zabývat, tak tam musí být 

oficiální žádost, no. Takže my požádáme, oni nám na to sdělí a pokud se nám to nebude líbit, 

tak buďto tomu prostě vyhovíme nebo nevyhovíme. Ale pokud tam ta oficiální žádost nebude, 

tak se tím nikdo nebude zabývat. 

Mička – v tom případě se domnívám, že by mohlo stačit, že zastupitelstvo města ukládá Radě 

města jednat s Povodím Moravy o způsobu a následném nabytí pozemku, nikoliv, že 

schvaluje podání žádosti.  

Izák – já nevím, jaký je v tom rozdíl. Spíš v tom, že se to hodí na Radu města v uvozovkách a 

já se domnívám, že je správný, že to dáváme zastupitelům.  

Martínek – já teda nevím, jak je to na Povodí, ale běžnej standard je, prostě ty úřady chtějí 

oficiální žádost od toho, kdo tu žádost může podat, jo? To znamená, to není, že zmocní tady 

zastupitelstvo radu, aby v něčem jednala, ale oni chtějí oficiální žádost. A protože je tom 

majetková záležitost, tak majetkovou záležitost může žádat jenom zastupitelstvo, nikdo jiný.  

Jílek – no, tady se neustále opakují dvě věci. Z jedné strany je tvrzeno, že to nemá vliv na 

čerpání dotace, z druhé strany je řečeno, že je to nutné pro vypořádání dotace. Takže bych 

poprosil odpověď, jasnou a pravdivou. A druhá věc, tady v důvodové zprávě, v poslední větě 

je napsáno, že žádost byla podána. Tak jako proč se tady bavíme o oficiální, neoficiální. 

Jestliže žádost byla podána, tak proč ji následně schvalovat, když už ji jednou město podalo? 

A souhlasím s tím, co říká Miloš Mička, já bych tuto zprávu vzal na vědomí, rada města se 

nějak rozhodla, podala žádost, takže počkáme, jaké budou podmínky pro odkoupení, a 

můžeme pokračovat.  

Mazalová – žádost byla podána, protože dle doporučení odboru rozvoje města by bylo možné 

podepsat smlouvy o převodu a neuzavírat ty smlouvy o zřízení věcných břemen. Tak jsme si 

mysleli, že by to šlo. Protože je to zbytečné skládání několika smluv do katastru nemovitostí, 

proto jsme tu žádost podali, ale samozřejmě, pokud ji nedoplníme usnesením zastupitelstva, 

které, jak pan Martínek řekl, je jediné oprávněné podat žádost nebo žádost o převod 

nemovitostí, tak tu žádost nebude nikdo vyřizovat, nikdo se s ní nebude zabývat. Takže když 

teď schválíte, když máte obavy z toho následného nabytí, tak bych si Vám dovolila 

navrhnout, abyste schválili podání žádosti o převod těch pozemků, a to následné nabytí se 

samozřejmě bude schvalovat až poté, co bude předložena smlouva, návrh, čili už 

bezúplatného nebo úplatného převodu, kde bude všechno jasné. A my zatím uzavřeme ty 

smlouvy o těch věcných břemenech, o těch právech. Tam totiž my jsme ty smlouvy všechny 

uzavřeli, ale při realizaci každého projektu dojde k nějakýmu posunu, změně atd. Takže 

samozřejmě se mohlo stát, že jsme se dotkli i pozemku, který nebyl v původním návrhu, 

nevím, jestli se tak stalo nebo nestalo, ale stává se to. Tohle jsou pozemky, které jsou ve 

vlastnictví Povodí a nejsou to vodní plochy, takže Povodí je pro svou činnost nepotřebuje. 
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Proto on sami nám navrhovali, abychom si je převzali do svého majetku, protože to vodní 

plochy nejsou a oni je k ničemu nepotřebují. Snad už je to všechno, děkuji. 

Mička – tady to závěrečné vysvětlení se zdálo být naprosto jasné a já bych souhlasil i s tím 

návrhem řešení, že v rámci usnesení podáme, bude schvalovat zastupitelstvo pouze podání 

žádosti o převod a druhý krok necháme na informací, které přijdou z Povodí Moravy nebo 

z ministerstva. Takže dávám protinávrh: Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o 

převod těch pozemků, které tam máme uvevedené. 

Izák – takže to poopravím, takže se vypouští na základě návrhu pana Mičky následné nabytí, 

ano? 

Jílek – já jsem nedostal odpověď na tu svoji první otázku, jestli je to nutné k vypořádání 

dotace nebo není.  

Izák – já si myslím, že to tady zaznělo, že to má souvislost s čerpáním dotací a paní Mazalová 

už podle mě v úvodu už řekla. Takže, jestli chceš, aby ti to zopakovala, tak ti to zopakuje 

nebo ti to dáme písemně. Ale domnívám se, že to bylo řečeno. 

Jílek – jenom ano nebo ne, jestli ta poslední věta z důvodové zprávy je pravdivá nebo 

nepravdivá, to je všechno. Respektive, jo ty dvě, ten poslední odstavec. 

Izák – mohu ti říct sám, že ano? Stačí to takhle? Dobře, tak jsem to vzal na sebe teďka. 

Pro protinávrh ZM schvaluje podání žádosti – 19, 1 se zdržel  

Přijato usnesení č. 156/Z/220615  

 

Tisk č. 26 - Návrh podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí pozemků od 

Ředitelství silnic a dálnic  

Pro schválit podání žádosti – 19, 1 nehlasoval  

Přijato usnesení č. 157/Z/220615  

 

Tisk č. 27 - Výkup pozemků zastavěných chodníkem na ul. Jevíčské  

Pro schválit výkupy – 20  

Přijato usnesení č. 158/Z/220615, 159/Z/220615  

 

Tisk č. 28 - Výkup pozemku parc. č. 58/6 v obci a k. ú. Moravská Třebová, část Město, ul. 

Gorazdova  

Pro schválit výkup – 20  

Přijato usnesení č. 160/Z/220615  

 

Tisk č. 29 - Schválení kupní smlouvy na převod pozemku od UZSVM  

Pro schválit uzavření smlouvy – 20  

Přijato usnesení č. 161/Z/220615 

 

Tisk č. 30 - Výkup pozemků zastavěných cyklostezkou v Boršově  

Mička – nemělo by tam být schvaluje výpuk a ne prodej?  

Starosta – ano, děkuji.  

Pro schválit výkup – 20  

Přijato usnesení č. 162/Z/220615 

 

 

Různé:  

Blahová – já bych měla jenom takový námět třeba pro vedení města nebo někoho, kdo se 

zabývá vůbec rozšiřováním zeleně ve městě. Napadlo mě například na Knížecí louce, že by 
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bylo poměrně zajímavé pro rodiny, pro všechny Třebováky, pokud by ta výsadba stromů byla 

obohacena i o ovocné stromy. Možná by to bylo takové zajímavé, příjemné zpestření, že by se 

mohli tak nějak kdokoli utrhnout i nějaké to ovoce, že to bývá takový trend v Evropě, volně 

přístupné sady. Tak to jen takový námět k zamyšlení. 

Izák – děkuji. Aniž bych chtěl nějak potírat váš určitě úmysl, poctivý úmysl, jenom řeknu 

sám, že si umím představit, až tam něco bude, jaká tam bude spoušť. Nicméně budeme se tím 

zabývat a dostanete na to odpověď. 

 

Jurenka – já bych se chtěl zeptat jenom k technicky k tomu, co jsme schválili. Kontrolní řád. 

Máme z roku 2004 jeden a z roku 2015 a není mi teďka z toho zcela jasný, jestli ten z roku 

2004 na základě toho novýho je zrušenej. Omlouvám se, že jsem si toho všiml až teď, ale 

v tom novým spise není napsaný, že se ruší nebo že ho nahrazuje. 

  

Zemánek – v úvodní tabulce této je dole vpravo napsáno: ruší předpis č. 3/2004. To znamená, 

že schválením tohoto nového Kontrolního řádu je starý zrušen. 

 

Konec 16:15 hod.  

 

V Moravské Třebové, 22.06.2015 

Zapsala: Bc. Petra Jiroušová   

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

Ing. Miloš Mička         …………………….. 

 

 

  

 

Josef Odehnal                  …….……………….. 

JUDr. Miloš Izák 

      starosta města 


